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H.C. Anderledes Rune T. Kidde Hent PDF H.C. ANDERLEDES er Rune T. Kiddes kærlige gendigtning af
elleve af H.C. Andersens elskede eventyr. Her kan vi forny vores bekendtskab med Karl Klods, der finder et
udsplattet pindsvin på Helsingør-motorvejen og lever lykkeligt til sine dages ende, mens prinsessen sidder i
et hul i jorden og graver med en rusten spade, for slet ikke at tale om landet, hvor kejseren er kejser, og hvor
de alle sammen render nøgne rundt og er lykkelige, eller kællingen Kurt, der gerne vil have et barn, og en
lille fjer, der sagtens kan blive til overhovedet ingenting. Rune T. Kidde fortæller videre ud fra H.C.

Andersens historier i en ny tids sprog og med alle nutidens drager og trolde. Og på samme måde som H.C.
Andersens eventyr handler de i bund og grund om, hvordan man kommer igennem livet uden at gå fra

snøvsen.
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