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Kong mands land L. E. Lundgaard Hent PDF Lille And bor i Kong Mands Land sammen med sine to bedste

venner, Skildpadde Ven Svend og Røde Spand. De leger altid sammen. Så da Skildpadde Ven Svend
pludselig forsvinder på mystisk vis, drager Lille And og Røde Spand ud på en farefuld færd for at finde deres
bedste ven. Her møder de både venner og fjender. Den Sure Vintergæk i sit cykeldæk, den Buttede Bi på et
par nye gule ski, Kejser Kæmpekrabbe i sit slot så flot og også selveste Kong Mand, sådan. Men mon der er
nogen, der har set Skildpadde Ven Svend? Det får vi se. Vi ses i Kong Mands Land sammen med Røde Spand
og Lille And. Uddrag af bogen: ”Lille And og Røde Spand Lavede en super vandtæt plan Find Skildpadde
Ven Svend et sted på land Eller i det mystiske vand. Lille And hankede op i Røde Spand og drog på eventyr
Hvor de straks mødte en Lyserød Tyr Som lignede et Candyfloss Dyr Og var en sød lille fyr Måske han kunne
hjælpe i alt det postyr Muuuuha, nej Jeg har kun set Hr. Haj Som svømmede hurtigt i leg Efter de frække

måger, der skreg.” Om forfatteren: L. E. Lundgaard (født i 1980) er uddannet cand.mag i Engelsk og Historie.
Født og opvokset i Nordjylland, men bor og arbejder i dag som tekstforfatter i København, hvor legen med
ord er en fast del af hverdagen. L. E. Lundgaard tilbringer en stor del af sin fritid udendørs, uanset vejret, og

er blevet inspireret til Kong Mands Land af sin hund Biwsens møde med verden.

 

Lille And bor i Kong Mands Land sammen med sine to bedste
venner, Skildpadde Ven Svend og Røde Spand. De leger altid
sammen. Så da Skildpadde Ven Svend pludselig forsvinder på

mystisk vis, drager Lille And og Røde Spand ud på en farefuld færd
for at finde deres bedste ven. Her møder de både venner og fjender.
Den Sure Vintergæk i sit cykeldæk, den Buttede Bi på et par nye

gule ski, Kejser Kæmpekrabbe i sit slot så flot og også selveste Kong
Mand, sådan. Men mon der er nogen, der har set Skildpadde Ven

Svend? Det får vi se. Vi ses i Kong Mands Land sammen med Røde
Spand og Lille And. Uddrag af bogen: ”Lille And og Røde Spand
Lavede en super vandtæt plan Find Skildpadde Ven Svend et sted på
land Eller i det mystiske vand. Lille And hankede op i Røde Spand



og drog på eventyr Hvor de straks mødte en Lyserød Tyr Som
lignede et Candyfloss Dyr Og var en sød lille fyr Måske han kunne
hjælpe i alt det postyr Muuuuha, nej Jeg har kun set Hr. Haj Som
svømmede hurtigt i leg Efter de frække måger, der skreg.” Om

forfatteren: L. E. Lundgaard (født i 1980) er uddannet cand.mag i
Engelsk og Historie. Født og opvokset i Nordjylland, men bor og

arbejder i dag som tekstforfatter i København, hvor legen med ord er
en fast del af hverdagen. L. E. Lundgaard tilbringer en stor del af sin
fritid udendørs, uanset vejret, og er blevet inspireret til Kong Mands

Land af sin hund Biwsens møde med verden.
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