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Fjeren og rosen Josefine Ottesen Hent PDF ”Han havde lagt sig bag et væltet, udgået træ, og nu lå han og
trykkede sig tæt ind til stammen. Tågen stod som en væg foran ham. Den var mørkere end natten selv, og

mens han lå og så ud i det sorte intet, forekom det ham, at sumpen trak vejret. Det var, som om disen trak sig
en smule tilbage for straks efter igen at udvide sig; som om der lå et kæmpestort dyr og åndede et eller andet
sted i tågen.” Eventyret om fjeren og rosen er den fantastiske fortælling om Kongen af Det Smukke Land,
som forelsker sig i hejrepigen Ea, men af lutter kærlighed kommer til at svigte hende. Derfor bliver det

Kongen selv, der må påtage sig at tyde Spådommen, som kan frelse både hans eget land og Fuglelandet fra
den truende sump.

 

”Han havde lagt sig bag et væltet, udgået træ, og nu lå han og
trykkede sig tæt ind til stammen. Tågen stod som en væg foran ham.
Den var mørkere end natten selv, og mens han lå og så ud i det sorte
intet, forekom det ham, at sumpen trak vejret. Det var, som om disen
trak sig en smule tilbage for straks efter igen at udvide sig; som om
der lå et kæmpestort dyr og åndede et eller andet sted i tågen.”
Eventyret om fjeren og rosen er den fantastiske fortælling om

Kongen af Det Smukke Land, som forelsker sig i hejrepigen Ea, men
af lutter kærlighed kommer til at svigte hende. Derfor bliver det

Kongen selv, der må påtage sig at tyde Spådommen, som kan frelse
både hans eget land og Fuglelandet fra den truende sump.
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