
4.

Der var engang* en konge. Han havde en yndig datter. Han ville finde en god mand til
hende, så han sendte besked ud i verden, at han ville give prinsessen ti1 den mand. der

kunne fi* hende til at 1e*. Prinsessen var meget alvorlig, så det var en vanskelig opgave.

Der var mange friere*, som prØvede lykken*, men det var "Klods Hans", som fik
prinsessen. Han havde ffiet sit* navn, fordi han var så klodset. Han havde ingen hest, men

red på en ged.

Gloser:
der var engang: once upon a time there was; ffi....til at le: make.....laugh; fiier: suitorl lykken (her): their luck;

sit (her): his; Klods Hans: Clumsy Hans

5.

Et andet eventyr* er eventyret om "Rødhætte".

Rødhætte ville besøge sin* bedstemoder ude i skoven. Hun havde en kurv på armen* med

lækkerier til bedstemoderen. Ude i skoven mødte hun ulven. Hun fortalte ulven, at hun var

på vej* til sin bedstemoder. Ulven løb hurtigt ud til bedstemoderens hytte og åd hende. Da

Rødhætte kom til hytten, lå ulven i sengen med bedstemoderens kappe* på hovedet.

"Hvorfor har du så stor en mund, bedstemoder?" spurgte Rødhætte, da hun så ulven i

bedstemoderens seng. "Så kan jeg bedre æde dig," sagde ulven, men jægeren reddede

Rødhætte og skød ulven.
Gloser:
eventyr: fairy4ale; sin (her): her, på armen (her): on her am; lækkerier: goodies; på vej (her): on her way;

kappe: cap; Rødhætte: Little Red Cap

6.

Den 25. december er juledag*. På denne dag ffir engelske bøm deres pakker, ikke den 24.

som i Danmark. Bømene tror, at Father Christmas (Santa Claus) anbringer pakkeme i de

strØmper, de har ved sengen+. De små bøm ved ikke, at det er forældrene, der* har købt

pakkerne til dem. De spiser ikke and i England, de spiser kalkun. Mange mennesker

drømmer om en hvid jul, men det er kun en drøm. Det sner sjældent i julenE i Danmark og

England.
Gloser:
Juledag: Christmas Day; ved sengen: by their beds; der (her): who; ijulen: at Christmas time

7.

I går var (det) min fødselsdag, og jeg fik en masse pakker. Jeg havde inviteret hele klassen.

Vi var 18. Jeg fik to cd'er med min yndlingsgruppe*. Jeg har spillet dem fem gange i dag.

Jeg fik et par Levi's corvboybukser* af mine forældre. Min sØster gav mig en lampe. Vi
spiste kl. 7. Vi fik spaghetti og senere is. Min mor havde lavet maden. Det var lækkert.

Mange af mine klassekammerater har fødselsdag i denne måned, så vi skal* have mange

fester.
Gloser:
yndlingsgruppe: favourite band; cowboybukser: jeans; skal (her): are going to
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