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Lyset der ikke ville gå ud Kirsten Ahlburg Hent PDF Ude på landet bor der en sur gammel dame. Hun er
ensom og sær. Kun barnebarnet er modig nok til at besøge hende. I fødselsdagsgave giver han hende et lys.
Men det er ikke noget helt almindeligt lys, for det vil ikke gå ud igen. Det spreder den dejligste glød og

varme i stuen.

Den gamle dame liver op og bevæger sig ind til byen. Folk i byen hører om lyset, og pludselig er der ikke så
ensomt mere der ude på landet. En dag banker det på døren…

I anledning af H.C.Andersens 200-års fødselsdsg i 2005, blev der udskrevet en konkurrence om at skrive et
eventyr i H.C.Andersens ånd. Kirsten Ahlburg vandt den konkurrence med Lyset der ikke ville gå ud.

Titlen indeholder udover det prisvindende eventyr yderligere ni eventyr, der alle er af den slags, man kun kan
blive i godt humør af.

Det hele er leveret i et sprog med sans for både genre og historie. Og som rigtige eventyr, gemmer der sig
også en morale… Velegnet til højtlæsning.
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