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spændende og hyggelige eventyr om gamle dage, hvor der udover mennesker også var trolde, nisser og hekse

til. Man møder drengen Frederik fra Frydensteen, som er en rigtig helt og også bliver belønnet derefter.
Desuden kan man læse om lille Sofie, som må gå så grueligt meget igennem, men som undervejs også møder
selveste H. C. Andersen og det endda lige op til jul! Endvidere får man historien om, hvordan nissefar og den

gode heks under stor dramatik gjorde en troldefamilie til gode mennesker - og meget mere!

Bogen er for børn, men voksne må også gerne læse med eller læse højt for deres børn og børnebørn. Det er
bogen meget velegnet til. Alle eventyrene ender godt, for i et rigtigt eventyr skal det gode altid sejre til sidst.
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