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Ude og hjemme: Et eventyr for børn m.m. Claes Johansen Hent PDF De tre brødre Rasmus, Niels og Frede er
ved at være giftemodne, men inden de slår sig ned med en hustru, drager de ud i verden for at finde det, de

søger. Rasmus vil have guld og penge, Niels søger sandheden om livet, men Frede vil bare giftes.

På deres rejser møder de de mest eventyrlige personer, som for eksempel bondepigen, der er blevet forvandlet
til en kæmpe, og nu ligger bundet til en pæl, hvor hun vil blive trampet ihjel af fede hvide gæs, medmindre

en af brødrene formår at bryde forbandelsen …

Den danske forfatter Claes Johansen (f. 1957) debuterede i 1986 med "Frygtelige Vera og andre noveller".
Sidenhen er det blevet til et væld af bøger, der strækker sig over genrer som børnebøger, historiske romaner,

noveller, voksenbøger og romaner.
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