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Rasmus Klumps eventyr: Kejserens nye klæder Carla Og Vilhelm Hansen Hent PDF "Der var engang en
kejser, som holdt så forfærdeligt meget af smukke, nye klæder. Han skiftede tøj mange gange om dagen og
brugte alle sine penge på at pynte sig. En dag kom to bedragere til byen. De gav sig ud for at være vævere.
De sagde, at de klæder, de kunne væve, var usynlige for enhver, der ikke duede til sit arbejde eller var dum!"

Med Rasmus Klump i hovedrollen som kejseren fortæller Carla og Vilhelm Hansen historien om den
forfængelige kejser, der bliver bedraget af to svindlere. De bilder ham ind, at de er vævere, og at de syr

smukke klæder til ham, men i virkeligheden snyder de ham og hele kongeriget.

Carla Hansen (1906-2001) var en dansk forfatter, der sammen med sin mand, tegneren Vilhelm Hansen (1900-
1992) skabte den populære tegneserie om Rasmus Klump. Tegneserien startede som en avisstribe, men blev
hurtigt så populær, at den udkom i bogform i flere lande. Carla og Vilhelm Hansen nåede at udgive over 40

bøger om den elskede bjørn.

 

"Der var engang en kejser, som holdt så forfærdeligt meget af
smukke, nye klæder. Han skiftede tøj mange gange om dagen og
brugte alle sine penge på at pynte sig. En dag kom to bedragere til
byen. De gav sig ud for at være vævere. De sagde, at de klæder, de
kunne væve, var usynlige for enhver, der ikke duede til sit arbejde

eller var dum!"

Med Rasmus Klump i hovedrollen som kejseren fortæller Carla og
Vilhelm Hansen historien om den forfængelige kejser, der bliver

bedraget af to svindlere. De bilder ham ind, at de er vævere, og at de
syr smukke klæder til ham, men i virkeligheden snyder de ham og

hele kongeriget.

Carla Hansen (1906-2001) var en dansk forfatter, der sammen med
sin mand, tegneren Vilhelm Hansen (1900-1992) skabte den

populære tegneserie om Rasmus Klump. Tegneserien startede som en
avisstribe, men blev hurtigt så populær, at den udkom i bogform i
flere lande. Carla og Vilhelm Hansen nåede at udgive over 40 bøger

om den elskede bjørn.
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