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Kongens fødselsdag Carl Anker Christiansen Hent PDF Forlaget skriver: En god historie slår aldrig fejl – især
hvis vi selv spiller en af personerne. Når historien indeholder mange gentagelser og remser, lærer børnene
dem hurtigt udenad og får en fornemmelse af, at de selv kan læse dem. En levende og inspirerende historie
giver en god læseoplevelse, som motiverer barnet til at give sig i kast med de discipliner, som er nødvendige

for at lære at læse.

Der er bestemt ikke kedeligt på kongeslottet, hvor kongen, dronningen og prinsessen bor. Der sker hele tiden
noget, som involverer ministeren, hofdamen og lakajen. Vagtsoldaten, opråberen og hofnarren slipper heller

ikke fri. Selv kokken og køkkendrengen bliver inddraget i løjerne.

Kongens har fødselsdag. Han ønsker sig en enkel middag: stegt lever med løg. Det kan dronningen ikke lide,
så hun giver besked til ministeren om stegt lever med løg og gule ærter. Det kan han ikke lide, så han tilføjer
grønlangkålssuppe. Langsomt bliver menuen udvidet. Til sidst eksploderer kokken. Han vil ikke lave misk-

mask. Kongen får en idé.
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