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Slangedronningen Flemming Lundahl Hent PDF Der er både gode og onde dronninger. De har ofte stor magt
og bor som regel på et slot. I historien om Slangedronningen an man læse, hvordan en dronning hjælper Jan,
der blot er en fattig fårehyrde. Der skal mange gange en kvinde til for at narre en dronning. Det handler

historien Da fe-dronningen skulle føde blandt andet om. Børn af en dronning giver ikke op. De svigter aldrig
nogensinde deres mor - det handler Dronningens børn om. I Dronningen man ikke kunne gemme sig for
bliver unge mænd sat på en prøve. Kun en fremmed prins kan klare denne dronning. Især fordi han har en

troldmand til gudfar. En stærk vilje, et stort mod og gode ideer skal der til, hvis man vil klare sig mod en ond
dronning. Det kan man læse om i Den onde dronning og Hans. Dronninger har magt. De kan narre andre ...

men de kan også narres med list!

 

Der er både gode og onde dronninger. De har ofte stor magt og bor
som regel på et slot. I historien om Slangedronningen an man læse,
hvordan en dronning hjælper Jan, der blot er en fattig fårehyrde. Der
skal mange gange en kvinde til for at narre en dronning. Det handler
historien Da fe-dronningen skulle føde blandt andet om. Børn af en
dronning giver ikke op. De svigter aldrig nogensinde deres mor - det
handler Dronningens børn om. I Dronningen man ikke kunne gemme
sig for bliver unge mænd sat på en prøve. Kun en fremmed prins kan
klare denne dronning. Især fordi han har en troldmand til gudfar. En
stærk vilje, et stort mod og gode ideer skal der til, hvis man vil klare
sig mod en ond dronning. Det kan man læse om i Den onde dronning
og Hans. Dronninger har magt. De kan narre andre ... men de kan

også narres med list!
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