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engang – der fandtes kæmper og dværge. I eventyrerne findes de endnu! Det er altid spændende at læse om,
hvordan den lille besejrer den store ved hjælp af klogskab i stedet for styrke. Kæmper er dumme og barnlige,
dværge er små og snedige, de kan trylle guld frem og blive usynlige. Men oplev det selv! Læs om den tapre
skrædder, der vinder over kæmperne, om den snedige dværg i "Dværgenes konge", om den ulykkelige kæmpe

i "Skønheden og Uhyret" og om andre fra den magiske eventyrverden, hvor alt kan ske. Lotte Lykke
Simonsen er uddannet i kulturformidling, litteratur og børnekultur fra Danmarks Biblioteksskole og har i
mange år arbejdet med formidling, kultur og kommunikation. Hun står bag flere børnebogsudgivelser –

blandt andet eventyrsamlinger om prinsesser, drager, trolde, kæmper og dværge.
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