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Link

             er et læsesystem til de børn, der netop har lært at læse og nu kan 
læse kortere, sammenhængende sætninger. Systemet udmærker sig ved 
en unik forbindelse mellem tekst og illustrationer, således at illustrationerne 
giver en optimal støtte for læsningen.  

Eksempel på, hvordan over 60 % af teksten linker til tegningerne:



Kong Neos løver 2

KamPen om Kronen



Kolofon

Jan Kjær
Kong Neos Løver 2: Kampen om kronen
Tekst © 2012 Jan Kjær
Illustrationer © 2012 Jan Kjær
Rentegning og farvelægning: Ferrara & Ito
Logodesign: S.O.S. Factory (sosfactory.com)
Forlagsredaktion: Johnnie McCoy
Grafisk tilrettelægning: Jan Kjær
Bogen er sat med Times 13/20

ISBN 978-87-993946-6-1

2. udgave, e-bog

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner,
der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de
i aftalen nævnte rammer.

www.jankjaer.dk

Denne bog er let at læse. Bogen har lix 10.



Titelblad

Kong Neos løver 2

KamPen om Kronen

Skrevet og illustreret af 

Jan Kjær



Kong Neo

Kong neo

De bedste soldater kalder han ’kong Neos løver’.

De har en guld-løve på deres ærme.

Kong Neo er konge i landet Delia.

Han har en stor hær.

Den sørger for fred i landet.



Mik & Bruto

Mik er soldat.

Og han har en særlig evne:

Han kan få folk til at se syner.

Mik og Bruto har lige fået en 

guld-løve af kongen.

De er nu med i kong Neos løver.

mik

Bruto
Bruto er også soldat.

Han er stærk 

og god med et sværd.

Mik og Bruto er venner.
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Uro i landet

Der er uro i landet.

Kong Neo har kaldt alle sine løver sammen.

„Det er en urolig tid,“ siger kongen.

Mik og Bruto står sammen med de andre løver.

De er meget stolte,

for de skal snart på deres første opgave.

Uro i landet

I skal alle ud 
på opgaver!
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„Ja, store konge,“ svarer de straks.

„I er nye løver,“ siger kongen. 

Mik bliver flov. 

Han vil ikke have en let opgave.

De andre løver griner bag ham.

Mik og Bruto, 
er I klar til jeres 
første opgave?

Så I får en 
let opgave.
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Kongen peger på et land-kort.

I skal tage til 
Krage-skoven.

En flok tyve 
overfalder folk 

i skoven.

Jeres opgave 
er at fange 
deres leder.

?



Mik og Bruto bukker og siger:

De vender sig for at gå.

Mik bliver stoppet af en en-armet løve.

Han har et stort ar ved øjet.

„Sikke en farlig opgave,“ griner En-arm.

Så griner alle løverne.

Mik bliver rød i hovedet af vrede.

Javel, 
store konge.

Fange en tyv.
Kan I mon klare det?
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