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Kong Neos løver

DEN MAGISKE HJELM

Skrevet og illustreret af 

Jan Kjær

Titelblad



Kong Neo

Kongen bruger de modigste soldater til de farligste opgaver.
De har et løve-hoved på deres ærme.
Derfor kaldes de Kong Neos løver.

Kong Neo er konge i landet Delia.
Han har en stor hær.
Den sørger for fred i landet.

Kong Neo



Mik er soldat i kongens hær.
Han er god med et sværd. 
Og med bue og pil.

Og så har han en magisk evne:
Mik kan få folk til at se syner.
Få dem til at se ting, som ikke er der.
Han kan ikke bruge sin evne for tit.
Det gør ham nemlig træt at bruge magi.

Mik vil gerne være en af Neos løver.
Men først skal han klare kongens prøve ...

Mik

Mik
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Mik står i gården og træner med sin bue.
KLANG! Plet-skud.
En af kongens vagter dukker op.
„Mik!“ råber vagten. 

Kongen kalder 

Kongen vil 
tale med dig.

1: Kongen kalder
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Mik stiller sin bue fra sig.
Han spørger vagten:

„Det ved jeg da ikke!“ svarer vagten.
Men han taler til den tomme luft.
Mik er allerede på vej hen til kongens slot.

Er det om 
min prøve?



    Min prøve! tænker Mik.

Han ser slet ikke Bruto, der kommer rundt om hjørnet.
De to støder sammen med et brag. SLAM!

Så bliver jeg 
snart en af 
Neos løver.



Mik falder til jorden.
Bruto kigger vredt på ham og råber:

Mik rejser sig og siger:
„Så må du gå uden om mig.“
„Skal du være fræk?“ råber Bruto.
Han griber fat i Miks krave.

Af vejen, stump! 
Jeg skal forbi!

 Jeg skal nok 
banke noget 

respekt ind i dig!
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