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Legendernes tid Poul Abildgaard Hent PDF Lyden af en truende snerren fik mig til at fare forskrækket
sammen. Meget meget forsigtigt vendte jeg hovedet og så i retning af lyden. Først troede jeg ikke mine egne
øjne, og jeg overvejede, om jeg var blevet vanvittig. Foran mig lå en kæmpemæssig ulv i en seng og stirrede
på mig med onde øjne. Der løb savl ud af dens mund og den slikkede sig flere gange om munden. “Hvilken
behagelig overraskelse at få uventet besøg,” smaskede den. “Jeg er ikke vant til, at maden sådan kommer af
sig selv. Fortæl mig lidt om, hvem du er, før jeg æder dig. Jeg kan godt lide at vide, hvad det er, jeg propper i

munden.”

Jens og Poul skal lave et rollespil bygget over legender og eventyr. De får hjælp af en ond troldmand Bastian,
som gør alle eventyrfigurerne levende og pludselig befinder de sig i et vågent mareridt. Skoven vrimler med

onde væsener, hentet fra de uhyggeligste eventyr og legender.

Rollespillet udvikler sig til en hæsblæsende og forrygende kamp mellem de to drenge på den ene side og
Bastian på den anden side. Sagen tager en uventet drejning, da drengenes ærkefjende lærer Lind træder ind på

arenaen.

Læs mere om Jens og Pouls vilde eventyr i Djævlebaronen og Den grådige Greve
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