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Knud Spillevink Herta J. Enevoldsen Hent PDF I gamle dage levede der en meget fattig dreng ved navn
Knud. Han havde ingen far eller mor, men boede med sin gamle farmor i en lille hytte ved en strand, hvor

bølgerne bruste nok så fint ind mod kysten. Knud og hans farmor var så fattige, at de knap havde nok at spise,
men en dag skete der noget mærkeligt. Knud fandt en lille fløjte på stranden, og straks var han klar over, at
det var en magisk fløjte. For fløjten kunne trylle fisk på krogen og fuglene fra himlen. Da herremanden hr.
Petermann inviterer Knud på middag, skyder han genvej gennem Kikala-skoven, men det skulle han aldrig

have gjort, for tre troldkonger råder over den. Mon tryllefløjten også kan spille troldene af vejen?

Frit fortalt efter Zacharias Topelius' svenske eventyr.

Herta J. Enevoldsen (1915-1997) er en dansk forfatter og debuterede i bogform i 1972 med "København
brænder", men havde inden da fået udgivet utallige noveller i ugeblade som f.eks. Hjemmet. Hendes romaner

om store figurer i verdenshistorien, hvor romantik og historieskrivning går hånd i hånd, skaffede hende
hurtigt en stor læserskare og cementerede hendes plads som en af Danmarks største børnebogsforfattere.
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