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Abc-bogen H.C. Andersen Hent PDF Abc-bogen. Eventyr af H. C. Andersen. Der var en mand, som havde
skrevet nogle nye vers til »Abc-bogen«; sådan to linier til hvert bogstav, ligesom i den gamle Abc; han

syntes, at man skulle have noget nyt, de gamle vers var så forslidte, og han syntes nu altid så godt om sine
egne. Den nye Abc lå endnu kun skrevet, og den var, ved siden af den gamle trykte, stillet hen i det store

bogskab, hvori der stod så mange lærde bøger og morsomme bøger, men den gamle Abc ville nok ikke være
nabo til den nye og var derfor sprunget fra hylden og havde i det samme givet et skub til den nye, så den også
lå på gulvet og det med alle sine løse blade spredt rundt om. Den gamle Abc vendte opad den første side, og

det er den vigtigste i den; der står alle bogstaverne, de store og små.
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skrevet nogle nye vers til »Abc-bogen«; sådan to linier til hvert
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noget nyt, de gamle vers var så forslidte, og han syntes nu altid så
godt om sine egne. Den nye Abc lå endnu kun skrevet, og den var,
ved siden af den gamle trykte, stillet hen i det store bogskab, hvori
der stod så mange lærde bøger og morsomme bøger, men den gamle
Abc ville nok ikke være nabo til den nye og var derfor sprunget fra
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