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Annan Information
27 nov 2017 . Kritik mot public service på SD:s landsdagar. Linnea Henrikssons fjärde album
recenseras.
Att utan rekvisita och med utgång i ett fysiskt historieberättande skapa föreställningar för alla

åldrar. Den här kända sagan berättas på ett alldeles speciellt sätt med hjälp av improvisation,
humor, dans och trams. Tillsammans med publiken skapas en aldrig tidigare visad version av
Askungen. Till exempel ställer sig gruppen.
Askungen.
Spela Askungen-spel på FunnyGames.se. Spela Askungen och Prinsen, Sort my Tiles:
Cinderella, Cinderella Story och många andra Askungen-spel online!
ASKUNGEN Folkets Hus och Parker livesänder en riktig familjeföreställning i form av
Askungen från Metropolitan i New York med Joyce DiDonato i titelrollen. Den 28 april 19.00
visas den på våra biografer runt om i Sverige. Fantastisk scenografi och kostym i Massenets
förtrollande opera, som får sin premiär på Met.
ASKUNGEN. Opera i två akter av GIOACHINO ROSSINI (1792-1868) Libretto JACOPO
FERRETTI efter Charles Perraults saga. Framförs på italienska med svensk översättning på
textmaskin. Det är operamagi på riktigt och de virtuosa insatserna är av det förtrollande slaget
— Göteborgs-Posten. Det är mycket i denna.
Askungen är hjältinnan i en mycket känd folksaga vars handling är om en unga flicka som blir
illa behandlad av sin styvmor och högfärdiga systrar. Hon tvingas arbeta som piga för dem
och får göra alla de grova sysslorna som de själva inte vill göra. Askungen vinner till sist
genom god moral och en liten gnutta trolldom.
Rollista med dubbningsuppgifter för den svenska versionen av filmen Askungen (Cinderella)
från 1950.
Det var en gång en flicka som kallades Askungen. ”Vilket konstigt namn”, tänker du kanske
och undrar varför hon kallades så. Det är en lång historia men vi ska ta den från början.
Askungen bodde med sin pappa som var en gammal och snäll man. Hennes mamma hade dött
redan när hon föddes. Hennes pappa älskade.
Askungen Målarbilder. Gratis utskrivningsbara bilder med varierande teman som du kan
skriva ut och färglägga.
”Vad är väl en bal på slottet?” Förmodligen alldeles underbar. Den älskade sagan får nytt liv i
Rossinis opera och vi livesänder den från Kungliga Operan på vår biograf. Sagan om
Askungen har fascinerat oss genom tiderna. I Rossinis sinnrika, sprudlande musik finns en
mänsklig berättelse om godhet, förlåtelse och.
Välkommen. till Bostadsrättsföreningen Askungen 1. Vår bostadsrättsförening ligger i hjärtat
av Vasastaden i Göteborg. Helt nära stadens kommersiella centrum, men ändå inte mer än en
kvarts promenad till Slottsskogens grönska. Vi värnar om vårt boende och har därför en
välskött fastighet. Den tekniska, administrativa.
Askungen. Askungen är en folksaga som handlar om flickan Askungen. Hennes mamma är
död och hon får övernaturlig hjälp och gifter sig med en prins. Sagan om Askungen. (27 av
186 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa NE.se eller Logga in. Källangivelse.
Nationalencyklopedin, Askungen.
17 nov 2017 . Rossinis Askungen (La Cenerentola) i regi av Lindy Hume, har premiär på
Kungliga Operan 25 november 2017. På bilden: Johanna Rudström (Angelina/Askungen).
(materialOverbyggnad) Material överbyggnad: Aluminium; (hemort) Hemort: Stockholm,
Sweden; (hojdOverVatten) Höjd från vattenlinjen: 9.5 meter; (tonnage) Tonnage: 120 GT / 56
NT; (lattvikt) Lättvikt: 45 ton; (passagerare_1) Antal passagerare: 173 Fartområde: E;
(maskinForbTim) Förbrukning: 102 liter/timme.
25 nov 2003 . Askungen. Genre: Opera. Gioacchino Rossini. Göteborgsoperan. Medv:
Libretto: Jacopo Feretti | Dirigent: Giancarlo Andretta | Regi: David Radok | Scenbild: Ivan
Theimer | Kostym: Katarina Hollá | Ljus: Torkel Blomkvist | Koreografi: Håkan Mayer | Medv:
Paula Hoffman-Fröling, Carolina Sandgren, Ingemar.

18 nov 2017 . Askungen ett musikaliskt fyrverkeri on Operalogg | Askungen ett musikaliskt
fyrverkeri premiär på Kungliga operan i Stockholm 25 november Inspirerad av…
Askungen -leksaker och produkter på nätet! Upptäck Disney Stores sortiment av leksaker,
gosedjur, kläder och mer från Disneys världar.
Pris: 71 kr. Inbunden, 2015. Finns i lager. Köp Askungen Boken har 1 läsarrecension.
Den älskade sagan får nytt liv i Rossinis opera och vi livesänder den från Kungliga Operan till
biografer i Sverige. ”Vad är väl en bal på slottet?” Förmodligen alldeles underbar.
22 okt 2017 . Ungdomar och professionella skådisar i samma uppsättning. I helgen spelas
klassiska Askungen av Maskrosteatern på Falkenbergs teater. – Jag spelar den elaka.
Akt I Don Magnificos döttrar Clorinda och Tisbe grälar med varandra. Styvdottern Angelina,
som kallas för Askungen (”Cenerentola”), tjänar som familjens piga. Hon drömmer sig bort
och sjunger sin favoritvisa om en kung som gifte sig med en kvinna av folket. Plötsligt
kommer det en tiggare, egentligen prins Don Ramiros.
Titta på trailers, läs recensioner från kunder och kritiker och köp Askungen (Svenskt tal) som
regisserats av Clyde Geronimi, Hamilton Luske & Wilfred Jackson för 99,00 kr.
3 recensioner av filmen Askungen (1950). »Askungen är en Disney-film till att placera i
filmhyllan, för den har sin plats där som klassiker. Kommer jag att se den igen? Ja, kanske,
men det tar nog något år till.«
4 dagar sedan . Sagan om Askungen är gammal och finns i många varianter. Mest känd är
ovan nämnda filmatiseringen av Disney, där prinsen söker efter den kvinna vars fot passar i
en speciell glassko. Emma Topalović bor i Västra hamnen och i lördags blev hon av med sin
sko i blåsten. Hon gjorde ett inlägg om.
Datum, Klubb, Status, Nr, Klass, Plats, Res, Ryttare, Premie, P, CP. 2017-09-10,
Eskilstunaortens . Reg, P7, Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0), 7 av 10, 6, Ebba Stigenberg, 0,
0. 2017-09-09, Eskilstunaortens . Reg, P4, Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0), 2 av 23, 0+0,
Ebba Stigenberg, 5, 0. 2017-09-08, Eskilstunaortens .
Novembers saga: Askungen. Måndagar kl 13.00-13.45, 2-30/11 i Tusen sagors rum,
Stadsbiblioteket. Tusen sagors rum är bibliotekets sagorum. Här finns klassiska sagor för alla
åldrar; nyare sagor, sagosamlingar och sagor på olika språk. Dessutom är det rummet för
sagostunder: varje måndag i november och lördag.
Skånska Operan spelar Askungen. Datum: Jul 26, 2016 - Jul 27, 2016. Tid: 19:00 - 19:00.
Skånska Operan ger Rossinis Askungen 26 & 27 juli kl 19.00 på Jordberga Gods. Biljetter
Trelleborgs Turistbyrå: 0410-73 33 20, 040-187595 samt www.skanskaoperan.se. Sagan om
den fattiga, goda flickan som drömmer om ett.
Jämför priser på Askungen Blu-ray-film. Hitta bästa pris och läs omdömen - vi hjälper dig
hitta rätt.
Skånska Operan ger Rossinis Askungen. Sagan om den fattiga, goda flickan som drömmer om
ett bättre liv med kärlek och respekt har berättats i alla tider och på många vis. I Rossinis
berömda opera är det en berättelse om längtan och tolerans, drömmar och förlåtelse. Skånska
Operan kommer att ge er en saga värld.
Hyr och streama Berättelsen om Askungen på SF Anytime. Streama direkt på hemsidan, via
Chromecast till din TV eller ladda ner och titta offline i vår app!
Välkommen till Askungen Förvaltning! Vi är ett bolag som arbetar med fastighetsförvaltning
och utveckling av fastigheter.
Askungen. Varför fick inte Askungen följa med till slottet? Kan man älska en person bara för
att hon eller han kan ha en speciell sko? Det undrar några .
Sommarteatern i Ystad ger ASKUNGEN. 13 aug kl 15.00. Fri entré. Sommarteatern är en
teaterförening från Ystad med barn och ungdomar i alla åldrar. Teatern är aktiv året runt, men

på sommaren spelas varje år en familjemusikal med egenskriven musik ute i Åbergs Trädgård
i Öja. Det är en färgsprakande, humoristisk.
Institution för kultur och estetik. Stockholm universitet. Askungen en prinsessa som ingen
annan. En komparativ studie om Askungens förändring, ur ett intersektionellt perspektiv.
Jessica Huss. Kandidatkurs i litteraturvetenskap. HT 2014. Handledare. Magnus Öhrn.
Sagan om AskUngen. En helt nyskapad dansföreställning av Victoria Power, Johanna
Björnson och Olga Kliapovskaia. Mer info. Det finns inga föreställningar att boka på. MINA
SIDOR Support. Dela på Facebook. Dela på Twitter. Dela på LinkedIn.
Askungen Förskola, Lädersättravägen 90, 08-580 287. Se kontaktuppgifter, adress, karta,
vägbeskrivning, telefonnummer, öppettider, m.m..
M/S Askungen är ett av våra modernare fartyg som passar perfekt för mingel- och
drinkarrangemang samt transporter. Fartyget är även utrustat med ett soldäck. Även om
fartyget lämpar sig bäst för transport och mingel, finns ändå möjlighet att servera enklare mat
och buffeer ombord. Krögare ombord är Patrik Lindblad.
25 apr 2017 . Askungen Lyrics: x2 / Fast i betongen, capri sonne plus holken / Min linje slog
börsen, wallahi du får aldrig nån ångest / Hipster brudar dom har semester på hörnet / Ask
askungen herregud vilken.
Fantastisk scenografi och kostym i Massenets förtrollande opera, som får sin premiär på Met.
Joyce DiDonato lägger ännu en roll till sin Met-repertoar som Askungen. Alice Coote är
prinsen, Stephanie Blythe den onda styvmodern och Kathleen Kim är féen. Bertrand de Billy
dirigerar och Laurent Pelly regisserar. Pelly har.
Askåterföring är en förutsättning för att skogbränslet ska gälla som hållbart. Det ger dubbel
samhällseffekt; förnybar energi och inget avfall. Äkta cirkulär ekonomi. En extra bonus är att
askåterföring påverkar flera av Sveriges miljömål positivt; Bara naturlig försurning, levande
skogar, levande sjöar och vattendrag och en.
Välkommen till Brf Askungen i Fredhäll. I gröna Fredhäll på Kungsholmen i Stockholm ligger
Fredhällsgatan och Brf Askungen. Vår bostadsrättsförening har 41 lägenheter på
Fredhällsgatan 5 och 7.
Askungen i Selfie-land – upptäck musiken själv. Akademiska Kören har skapat ett nytt
musikverk med GF Händels mest njutbara kör- och orkestersatser ur 14 olika verk. Musiken är
basen i en dramatisk berättelse för kör, barockorkester och streetdansare: Askungen i
Selfieland. Publikreaktionen vid premiären 22-23.
Operan Askungen sänds live från The Metropolitan i New York på Jönköpings Teater. Här
hittar du mer information om operan och var du köper biljetter.
Den älskade sagan får nytt liv i Rossinis opera och kulturens hus Alvesta visa Askungen direkt
från Kungliga Operan på bio. ?Vad är väl en bal på slottet?? Förmodligen alldeles underbar.
Sagan om Ask.
I Rossinis opera Askungen hade urpremiär 2013 på Opera Queensland, Brisbane, Australien –
och den har tagit världen med storm! Få föreställningar!
Kom och ta del av en mäktig upplevelse på bio. Den älskade sagan Askungen får nytt liv i
Rossinis opera. ”Vad är väl en bal på slottet?” Förmodligen alldeles underbar. Sagan om
Askungen har fascinerat oss genom tiderna. I Rossinis sinnrika, sprudlande musik finns en
mänsklig berättelse om godhet, förlåtelse och.
Spela gratis Askungen Spel på Spelo. Vi har samlat de bästa Askungen Spel åt dig. Ha det så
kul!
Askungen. Den älskade sagan får nytt liv i Rossinis opera och vi livesänder den från Kungliga
Operan till biografer i Sverige. ”Vad är väl en bal på slottet?” Förmodligen alldeles underbar.
Sagan om Askungen har fascinerat oss genom tiderna. I Rossinis sinnrika, sprudlande musik

finns en mänsklig berättelse om godhet,.
Skånska Operan ger Rossinis Askungen. Sagan om den fattiga, goda flickan som drömmer om
ett bättre liv med kärlek och respekt har berättats i alla tider och på många vis. I Rossinis
berömda opera är det en berättelse om längtan och tolerans, drömmar och förlåtelse. Skånska
Operan kommer att ge er en saga värld.
Se filmen Askungen med på nätet. Se filmer online på Viaplay.se!
Sagan om Askungen har fascinerat oss genom tiderna. I Rossinis sinnrika, sprudlande musik
finns en mänsklig berättelse om godhet, förlåtelse och generositet. Den stränge Don Magnifico
har två döttrar och styvdottern Askungen. Utfattig drömmer han om en rik friare till en av sina
döttrar. När prinsen utlyser en bal sätts allt.
19 Feb 2012 - 12 min - Uploaded by mikeytheturtleLjudet är hämtat ifrån dom 2 st 78-varvare
som gavs ut samma år som filmen ( 1950) Berättaren .
6 jan 2017 . Att framföra en opera konsertant, alltså utan scenografi och med begränsat
agerande, är en ganska märklig idé. På plussidan kan vi anföra att musiken hamnar i centrum
på ett ännu tydligare sätt än när operan görs som den är tänkt, alltså som musikteater.
Hos oss på Askungen hittar du det mesta för ditt välmående. Ansiktsbehandlingar, massage,
fotvård, make up, vaxning mm. Välkommen in!
https://oopperabaletti.fi/sv/repertoar/knattarnas-konststund-askungen/
kulturenshusalvesta.se/event/live-opera-kungliga-201718-askungen/
Vad är väl en bal på slottet? Jo den kan vara sprudlande, full av skratt och alldeles underbar! Hör premiären av Rossinis operapärla "Askungen",
direkt .
Brun-grå-lila skugga med härligt skimmer. En riktig favorit bland Palinas skuggor. Color Eyes är högpigmenterade ögonskuggor i proffskvalitet.
Väl utvalda ingredienser garanterar god färgåtergivning och ett mycket hållbart resultat. Appliceras bäst med pensel E4. Innehåller 4 g. Askungen
passar till alla ögonfärger, då den.
27 nov 2017 . Claes Wahlin ser Askungen ta ton på Kungliga operan.
26 nov 2017 . Gioacchino Rossinis ”Askungen” på Operan är osentimental och sprudlande.
Vi visar operan Askungen direkt från Kungliga operan i Stockholm.
Välkommen till Askungens förskola. Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola med ett tema- och projektinriktat arbetssätt. I våra projekt finns ett
stort utrymme för ett utforskande arbetssätt. Vi har som målsättning att vara ute varje dag oberoende av vädret. På de olika avdelningarna arbetar
förskollärare och barnskötare och.
Läs sagoboken om Askungen och upptäck den fantastiska sagan om din Disney-favoritprinsessa.
26 nov 2017 . Att lyssna på en saga med lyckligt slut är kanske precis det vi behöver just nu. Gunilla Brodrej ser Askungen på Kungliga Operan.
www.upplevvallentuna.se/sv/./Live-pa-bio-Askungen-Metropolitan/
Sångbolagets Operaensemble nivå 3 presenterar ett sammandrag av Rossinis älskade opera Askungen samt Offenbachs dråpliga operett Orfeus i
Underjorden tillsammans med sina gäster; professionella operasångarna Ulrika Skarby (mezzosopran) och Fredrik af Klint (tenor) Dirigent Henrik
Löwenmark, regi Andrea.
Dino Lingo. At the ball, Cinderella danced with the Prince all night. She was the kindest and most beautiful girl there. And the Prince fell in love
with Cinderella. Och Askungen blev förälskad i prinsen. Hon var jättelycklig och. På balen danseda Askungen med prinsen hela kvällen. Hon var
den snällaste och vackraste flickan.
2016-03-24 Askungen har varit världen snällaste ponny och tryggaste lilla ponny. Tyvärr blev hon akut sjuk och hennes hälta gick inte att bota. Vi
tackar henne för allt hon lärt och gett oss! RIP Namn: Olbiz Askungen "Askungen" Färg: fux Född:.
https://www.evenemang.se/askungen-4.html
https://www.ticketmaster.se/event/kungliga.askungen./475479
Askungen. Styvsystrarna tog över hennes rum, hon fick inte vara med och se på TV, hon fick bara dammsuga och diska dagarna i ända. Ett
typexempel på mobbing!
Pris: 75 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Askungen av (ISBN 9789187753800) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
Den älskade sagan Askungen får nytt liv i Rossinis opera och vi livesänder den självklart från Kungliga Operan i Stockholm. ”Vad är väl en bal på
slottet?” Förmodligen alldeles underbar. Sagan om Askungen har fascinerat oss genom tiderna. I Rossinis sinnrika, sprudlande musik finns en
mänsklig berättelse om godhet,.
Varmt välkommen till Maximteatern när ActStockholm sätter upp en av Disneys främsta klassiker Askungen för första gången i Sverige som singa-long! Följ med på en magisk resa bland möss, prinsar och förtrollade pumpor och se till att putsa stämbanden ordentligt när ni tillsammans med
Gus, Jaq, Luke och de andra.
Vi hittade 3 evenemang. Evenemang taggade med askungen. Relevans Datum · Askungen från Kungliga Operan. 3 feb, ROYAL-biografen,

Eskilstuna Köp · Askungen. 28 apr, ROYAL-biografen, Eskilstuna Köp · Askungen. 28 apr, Kulturhuset Möllan, Mölndal Köp · Askungen från
Kungliga Operan · Köp 3 feb.
Askungen (franska: Cendrillon, av cendre, 'aska') är hjältinnan i en mycket spridd folksaga om en ung flicka, som behandlas hårt av sin styvmor
och sina högfärdiga styvsystrar, och tvingas arbeta som piga för dessa. Hon förvisas till köket, men vinner slutligen genom skönhet och dygd samt
vissa inslag av trolldom en.
28 nov 2017 . I lördags hade jag och Markus blivit inbjudna på premiären av Askungen på Operan. Jag tackade ja i ett vändande mail direkt.
Varken jag eller Markus har nämligen varit på opera tidigare, så vi var riktigt nyfikna och förväntansfulla. Jag älskar att upptäcka och uppleva nya
saker. Dessutom är ju operan helt.
Italiensk bel canto-opera på svenska! Med en verklig toppensemble bjuder vi på en garanterad kick våren 2002! En komisk opera i två fartfyllda
akter av tidernas kvickaste kompositör – Rossini. Han är mest känd för ”Barberaren i Sevilla” men många anser att ”Askungen” t.o.m. överträffar
denna opera.
Klicka på bilden för att bläddra i katalogen! Ladda ner Askunge katalog 2017.pdf. Vill du att vi skickar en katalog så mailar du till
askunge@askunge.se. Nyheter i matte kommer under januari! En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Gul respektive Röd. är två
kopieringsmaterial för din undervisning i matematik.
Askungen (engelska: Cinderella) är en amerikansk animerad film från 1950, producerad av Walt Disney och baserad på Charles Perraults version
av sagan om Askungen. Filmen gjordes under en tid då Walt Disney Company var nära att slå igen och räddade filmbolagets fortsatta verksamhet.
Filmen hade världspremiär.
Bio Roy livesänder en riktig familjeföreställning i form av Askungen från Metropolitan i New York. Joyce DiDonato gör titelrollen. Den 28 april
19.00 visas den på vår biograf, med en repris 29 april 13.00. Fantastisk scenografi och kostym i Massenets förtrollande opera, som får sin
premiär på Met. Joyce DiDonato lägger.
Vår version av Askungen. Den här kända sagan berättas på ett alldeles speciellt sätt med hjälp av improvisation, humor, dans och trams. (Från 5
år). Tillsammans med publiken skapas en aldrig tidigare visad version av Askungen. Till exempel ställs frågorna vi alla räds svara på; Vad ska jag
ha på mig? Vad har jag.
Askungen Hej! Undrar om någon vet vad Askungens möss heter? Eller var man får reda på det? Två heter väl Gus & Jack, men flickorna, vad
heter de? T.
Glöggmugg nr 4 Askungen. I ett exklusivt samarbete med Disney presenterar Fyrklövern servisen Disney Jul. Servisen består av 12 olika motiv,
alla välkända från julaftonens TV-program. Motiven bildar tillsammans en fantastisk finservis som skapar känslor, stämning och glädje. Tittar du
noga ser du Tingeling trolla fram de.
www2.visithultsfred.se/sv/evenemanget/./opera.askungen/detaljer
Askungen - Köp officiella biljetter och säkra dig en plats i publiken till en oförglömlig liveupplevelse. Boka enkelt och säkert på Eventim.se!
”Vad är väl en bal på slottet?” Förmodligen alldeles underbar. Den älskade sagan får nytt liv i Rossinis opera och vi visar den från Kungliga
Operan på vår biograf. Sagan om Askungen har fascinerat oss genom tiderna. I Rossinis sinnrika, sprudlande musik finns en mänsklig berättelse
om godhet, förlåtelse och generositet.
Den älskade sagan får nytt liv i Ros- sinis opera och vi livesänder den från. Kungliga Operan till biografer i Sve- rige. ”Vad är väl en bal på
slottet?” Förmodligen alldeles underbar. Sa- gan om Askungen har fascinerat oss genom tiderna. • I Rossinis sinnrika, sprudlande mu- sik finns en
mänsklig berättelse om godhet.
1950 kom Disneys numera klassiska tolkning av Charles Perraults saga om Askungen – flickan som växer upp tillsammans med sin elaka styvmor
och hennes två döttrar. Hennes dröm är att kunna komma långt bort från sina plågoandar. Så när kungliga inbjudningar till en bal på slottet sänds ut
till alla unga flickor i.
Askungen - Disney klassiker 12 (DVD) - Upplev den förtjusande och förtrollande berättelsen om Askungen – en sagolik film som är alldeles,
alldeles underbar…
26 nov 2017 . RECENSION. Rossinis ”Askungen” på Kungliga Operan är en feel good-comedy i stumfilmsstil, med sympatisk sensmoral och ett
ungt, övertygande kärlekspar i centrum.
LIVE PÅ BIO. Fantastisk scenografi och kostym i Massenets förtrollande opera, som får sin premiär på Met. Joyce DiDonato lägger ännu en roll
till sin Met-repertoar som Askungen. Alice Coote är prinsen, Stephanie Blythe den onda styvmodern och Kathleen Kim är féen.
Tysk översättning av 'Askungen' - svenskt-tyskt lexikon med många fler översättningar från svenska till tyska gratis online.
Fadern tänkte: »Skulle det kunna vara Askungen?« Och de måste skaffa honom yxa och hacka, så att han kunde bryta sönder duvslaget; men det
fanns ingen därinne. Och när de steg in i huset, låg Askungen i sina smutsiga kläder i askan, och en oljelampa brann med skum låga på härden; för
Askungen hade snabbt.
askunge - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Maskerad. Vi hjälper dig att hitta rätt askungen maskerad Maskerad och göra ett billigt
& tryggt köp ✓ Vårt köpskydd ger dig pengar tillbaka om något går fel. Välkommen till PriceRunner!
Askungen. 03-feb. Vi livesänder operan Askungen från Kungliga operan. "Vad är väl en bal på slottet?" Sagan om Askungen fortsätter att
fascinera oss. Nu livesänder vi operan Askungen med musik av Rossini från Kungliga operan den 3 februari kl 15.00. Boka dina biljetter här ››.
Medarrangör: NBV.
Askungen har nu fyllt 75 år. Efter ett långt liv med prinsen, som nu är död, sitter hon ute på sin veranda en skön sommardag med sin han-katt som
heter Bob. Helt plötsligt uppenbarade sig hennes goda fe. Askungen frågade: - Min goda fe, vad gör du här efter alla dessa år? Den goda fen
svarade och sa: - Askungen, du har.
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