
Side 1.
.

OLE BUNDGAARD.

 Prins Knud.
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Side 2.
.

Side 3.
.

Prins Knud bor
på et slot.
Det ligger
i en stor skov.

En dag går han
en tur.
Han går langt
ind i skoven.



Side 3.
.

Her finder
han bær.
Han spiser dem.
Til sidst
er han mæt.
Så lægger han
sig og sover.

Da han vågner,
er det aften.
Det er mørkt.
Han kan ikke
finde hjem.



Side 4.
.

Side 5.
.

Prins Knud ser
en hytte.
Han banker på.
En gammel dame
åbner døren.
Det er
en ond heks.

“Vil du hjælpe mig?
Jeg er faret vild.”

Heksen ser
på prins Knud.
Så griner hun.

“Ja,” siger hun.
“Du skal gifte
dig med mig.
Så vil jeg
hjælpe dig.”



Side 5.
.

Knud ser på heksen.
Hun er ond
og grim.
Han vil ikke
gifte sig.



Side 6.
.

Side 7.
.

“Oh fy, oh føj,”
siger han.

“Som du vil,”
siger heksen.
“Så må du
blive en frø.”

Heksen tager
en stav.



Side 7.
.

“Sim sa la hø.
Bliv til en frø,”
siger hun.

Vips er Knud
en frø.

“Hjælp, hjælp,”
råber prins Knud.
Men ingen
hører ham.



Side 8.
.

Side 9.
.

Prins Knud hopper
ud i skoven.
Han vil finde
sit slot.

Men han er lille.
Skoven er stor.
Han kan ikke
finde hjem.

Prins Knud
græder.
Han husker
sin tid som prins.
Nu er han
bare en frø.
En lille,
grim frø.



Side 9.
.

I mange dage
hopper han rundt.
Til sidst finder han
en sø.
Her er mange
andre frøer.

Prins Knud har
ikke noget valg.
Han må bo
i søen.



Side 10.
.

Side 11.
.

En dag kommer
en ung pige.
Hun går tur
i skoven.
Hendes øjne
er blå.
Hendes hår er lyst.

“Hun er smuk,”
tænker prins Knud.
“Hende vil jeg
gifte mig med.”



Side 11.
.

Pigen går
ned til søen.
Hun smider tøjet.
Så går hun
ud i vandet.

“Åh, hvor smuk,”
sukker prins Knud.



Side 12.
.

Side 13.
.

Pigen bader
tæt ved Knud.

“Hjælp, hjælp,”
råber Knud.

Pigen får øje
på ham.

“Nej, se en frø,”
siger pigen.
“Hvor er den sød.
Jeg elsker frøer.”

Pigen tager
Knud op.
Hun aer
ham på ryggen.
Hun ser ham
ind i øjnene.



Side 13.
.

“Hvor er du smuk,”
siger pigen.

“Kys mig, kys mig,”
råber Knud.

Men pigen kan
ikke høre det.
Hun kan kun
høre en lyd.



Side 14.
.

Side 15.
.

“Han lyder sjov,”
siger hun.
“Han skal bo
hos mig.”

Pigen putter
ham i et glas.
Så går hun
ind i skoven.

Pigen går længe.
Så kommer hun
til en hytte.

Prins Knud kan
kende hytten.
Han har set
den før.



Side 15.
.

Så får han
øje på noget.
Det er et slot.

Prins Knud hopper
af glæde.
Han prøver
at komme op.
Han vil hjem.
Men han kan
ikke komme op.



Side 16.
.

Side 17.
.

Så kommer pigen.

“Sikke du hopper,”
siger pigen.
“Du er en sjov frø.
Kom, du skal
sove hos mig.”

Pigen tager
prins Knud op.



Side 17.
.

“Godnat. Sov godt,”
siger hun.

Så giver hun
ham et kys.

Prins Knuds
ben vokser.
Hans arme vokser.
Han bliver
prins igen.

“Hjælp,” råber pigen
og løber.



Side 18.
.

Side 19.
.

Prins Knud løber
efter hende.
Han får fat
i hendes arm.

“Du har reddet mig,”
råber han.
“Jeg er
en rigtig prins.”

“Den prins,
som blev væk?”



Side 19.
.

Prins Knud nikker.

“Kom, jeg må hjem.
Min far venter mig.”

“Du må hjem,”
siger pigen.
“Jeg er kun
en fattig pige.
Jeg kan ikke
tage med.”



Side 20.
.

Side 21.
.

“Vil du gifte
dig med mig?
Du bliver
min kone.
Så kan du
bo hos mig.”

Pigen ser
på prins Knud.
Han er ung
og smuk.
Han er sød
og rar.

“Ja, det vil jeg,”
siger pigen.

Knud og pigen
løber gennem skoven.



Side 22.
.

Side 23.
.

Foran det fine slot
står kongen.
Han ser prins Knud.

“Er det dig
min søn?”

Kongen åbner
armene.

“Og hvem er hun?”

Kongen ser
på pigen.

“Hun har
reddet mig.
Hun skal være
min kone.”



Side 23.
.

“Så skal vi feste,”
siger kongen.

I syv dage
fester hele landet.
De fejrer deres prins.
Og de fejrer
det unge par.



Side 24.
.

Nu er 
prins Knud glad.
Mere glad end
nogen sinde.
Han er prins.
Han har
en dejlig kone.
Og bedst af alt:

Han skal aldrig
mere være frø.




