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Den tro tjener og Det er løgn i din hals! Poul Larsen Hent PDF Det første eventyr, "Den tro tjener", handler
om den danske konge, der påstår, at lige præcis hans tjenere altid taler sandt. Den engelske konge mener

derimod ikke, at et fuldstændigt ærligt menneske findes. Derfor laver de et væddemål, hvor de skal prøve at
få tjeneren til at lyve - og vinderen får taberens kongerige. I det andet eventyr skal Jep, en ung mand fra

Vendsyssel, giftes med kongens datter - men kun hvis Jep på en gåtur kan få prinsessen til at sige "Det er løgn
i din hals!"... Den danske forfatter Poul Larsen (f. 1940) er oprindeligt uddannet kontorassistent og

efterfølgende folkeskolelærer – et job, som han bestred i 30 år, før han for alvor vendt sin opmærksomhed
mod forfattergerningen. Poul Larsen fik sin litterære debut i 1972 med digtsamlingen "Bare Digte" og har

levet af at skrive siden 1995, hvor han stoppede som folkeskolelærer.
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