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Vildering Kongesøn og Miseri Mø Jørgen Liljensøe Hent PDF "Den lille mand standsede og så på kongen.
– Ja, du er vist kommet på gale veje, konge, sagde han. – Det slipper du ikke levende fra – hvis ikke jeg

hjælper dig.
– Så hjælp mig dog! råbte kongen.

– Det skal jeg gerne gøre, sagde manden. – Men så skal du også give mig det første, der bliver født i din gård,
efter at du er kommet hjem i god behold.

Det måtte kongen love ham.
Han tænkte nemlig, at det nok blot kom til at dreje sig om en gris eller en kalv, ja måske kun en kattekilling."

Kongen kommer til at love mere, end han har lyst til at holde for at få hjælp til at finde hjem. Hjemme på
slottet føder hans kone nemlig en søn, som nu tilhører den øjensynligt så hjælpsomme mand. Kongen får brug

for hjælp til at få sin søn tilbage...

Den danske forfatter Jørgen Liljensøe blev født i 1943 på Nørrebro i København. Han debuterede som
forfatter i 1977 og har siden da udgivet et væld af både voksen-, børne- og ungdomsbøger blandt andet inden
for genrerne roman, fagbog samt genfortælling af sagn og eventyr. Jørgen Liljensøe står desuden bag en lang

række børnebøger om dyr, som er yderst velegnede til undervisning.

 

"Den lille mand standsede og så på kongen.
– Ja, du er vist kommet på gale veje, konge, sagde han. – Det slipper

du ikke levende fra – hvis ikke jeg hjælper dig.
– Så hjælp mig dog! råbte kongen.

– Det skal jeg gerne gøre, sagde manden. – Men så skal du også give
mig det første, der bliver født i din gård, efter at du er kommet hjem

i god behold.
Det måtte kongen love ham.

Han tænkte nemlig, at det nok blot kom til at dreje sig om en gris
eller en kalv, ja måske kun en kattekilling."

Kongen kommer til at love mere, end han har lyst til at holde for at
få hjælp til at finde hjem. Hjemme på slottet føder hans kone nemlig

en søn, som nu tilhører den øjensynligt så hjælpsomme mand.
Kongen får brug for hjælp til at få sin søn tilbage...

Den danske forfatter Jørgen Liljensøe blev født i 1943 på Nørrebro i
København. Han debuterede som forfatter i 1977 og har siden da
udgivet et væld af både voksen-, børne- og ungdomsbøger blandt
andet inden for genrerne roman, fagbog samt genfortælling af sagn

og eventyr. Jørgen Liljensøe står desuden bag en lang række
børnebøger om dyr, som er yderst velegnede til undervisning.
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