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Ghita Nørby er meget begejstret for H.C. Andersen og har i mange år trukket fulde huse til arrangementer,
hvor hun har læst op af hans eventyr, akkompagneret af musikerne Michela Petri og Lars Hannibal. I denne
bog har hun samlet og indlæst de eventyr af H.C. Andersen, hun har arbejdet mest med og kender. Og der

sker noget magisk, når Ghita læser højt af hans eventyr. Hun gør det med så stort nærvær og dramatik, at man
helt glemmer tid og sted.Og Ghita læser og fortolker Andersen på en sådan måde, at man får lyst til at læse

hans eventyr igen. Indledningsvis fortæller hun og Niels Birger Wamberg om sin store kærlighed og
fascination af Andersen, om arbejdet med indlæsningerne og hvorfor Andersen stadig i dag er god læsning.
Ghita holder især af de eventyr, hvor Andersen spidder os, og viser de grimme sider af mennesket, og med
den folkekære skuespillers egne ord, er det historiefortælling for voksne. Bogen er inkl. lydbog, smukt

indbunden, har halvbind mavebælte og er en oplagt gavebog - både til andre og til dig selv.
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