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Kong Ørn Flemming Lundahl Hent PDF Der er både onde og gode konger. Men de er ikke altid lige kloge.
I historien om Metal-kongen kan man læse om en pige, der bliver godt gift med en rig konge. Men i sin

rigdom lider hun alligevel nød. Det er ikke altid lykken at blive gift med en konge.
Frække Ivan giver sig ud for at være kongens søn. Hvorfor gør han det? Mon kongen til sidst straffer eller

belønner ham?
Konger er ikke altid venlige mod deres børn, men det ender ofte godt. Det kan man læse om i Dansefløjten.
Konger må ofte kæmpe mod andre konger, elver-piger og drager. I en kamp mod selveste Fanden kan kun en
konge hjælpe. Det kan du læse om i Kong Ørn. Konger er symboler på magt, De råder tit over liv og død, og

de er altid modige!

 

Der er både onde og gode konger. Men de er ikke altid lige kloge.
I historien om Metal-kongen kan man læse om en pige, der bliver

godt gift med en rig konge. Men i sin rigdom lider hun alligevel nød.
Det er ikke altid lykken at blive gift med en konge.

Frække Ivan giver sig ud for at være kongens søn. Hvorfor gør han
det? Mon kongen til sidst straffer eller belønner ham?

Konger er ikke altid venlige mod deres børn, men det ender ofte
godt. Det kan man læse om i Dansefløjten. Konger må ofte kæmpe
mod andre konger, elver-piger og drager. I en kamp mod selveste
Fanden kan kun en konge hjælpe. Det kan du læse om i Kong Ørn.
Konger er symboler på magt, De råder tit over liv og død, og de er

altid modige!
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