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at de var ild-sprudende – og at de efter voldsom kamp til sidst blev dræbt af en eller anden helt. Der står, at
drager hører overtroen til. Og at de kun forekommer i myter, sagn og eventyr. I denne bog kan du selv læse
meget mere. Om hvor lumske og farlige de kan være. Det er uhyggelig og spændende læsning, men du kan
også se, hvor dumme de kan være og hvordan heltene kan narre dem. Om alt det og meget mere kan du læse i
disse fem historier: Dragen og de tre soldater, Sune og dragen, Den gule drage, Dragen i brønden og Stærke

Stan.

 

I et leksikon kan man læse om drager, at det var uhyrer med slange-
krop, vinger og ofte et par forben med store kløer. Der står, at

dragerne bevogtede skatte, at de var ild-sprudende – og at de efter
voldsom kamp til sidst blev dræbt af en eller anden helt. Der står, at
drager hører overtroen til. Og at de kun forekommer i myter, sagn og
eventyr. I denne bog kan du selv læse meget mere. Om hvor lumske
og farlige de kan være. Det er uhyggelig og spændende læsning, men
du kan også se, hvor dumme de kan være og hvordan heltene kan
narre dem. Om alt det og meget mere kan du læse i disse fem

historier: Dragen og de tre soldater, Sune og dragen, Den gule drage,
Dragen i brønden og Stærke Stan.
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