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Den lille ridder og dragen Rune Fleischer Hent PDF Kongeriget er i nød. Borgerne er ved at løbe tør for mad.

Men de kan ikke få mad ind i byen, så længe den grusomme drage er i vejen.

Derfor tilkalder kongen en gruppe riddere for at udslette dragen.

Men en af ridderne har sin helt egen måde at slippe af med dragen på.

Den danske forfatter og illustrator Rune Fleischer (f. 1967) har skrevet og illustreret bøger siden 1987. Han er
kendt for sine mange børnebøger og har efterhånden udgivet over 100 af slagsen – mange af dem har han
sågar selv illustreret. Fleischer fik sin litterære debut med børnebogen "Eventyret om den vidunderlige
bronce" (1987) og har efterfølgende taget sine læsere med ud på eventyr af enhver slags fyldt med blandt

andet pirater, cowboys, ninjaer og rigtig gode venner.

 

Kongeriget er i nød. Borgerne er ved at løbe tør for mad.

Men de kan ikke få mad ind i byen, så længe den grusomme drage er
i vejen.

Derfor tilkalder kongen en gruppe riddere for at udslette dragen.

Men en af ridderne har sin helt egen måde at slippe af med dragen
på.

Den danske forfatter og illustrator Rune Fleischer (f. 1967) har
skrevet og illustreret bøger siden 1987. Han er kendt for sine mange
børnebøger og har efterhånden udgivet over 100 af slagsen – mange
af dem har han sågar selv illustreret. Fleischer fik sin litterære debut
med børnebogen "Eventyret om den vidunderlige bronce" (1987) og
har efterfølgende taget sine læsere med ud på eventyr af enhver slags

fyldt med blandt andet pirater, cowboys, ninjaer og rigtig gode
venner.
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