
Kongedyr. 

En dag i kosedyr avdelingen i lekebutikken bestemte alle dyrene seg for å få en konge.  

Alle ble enige med en gang at en løve skulle være konge. Men hvilken? Det var slik at i den avdelingen 

var det tre løver: den første var veldig stor, den andre hadde veldig høy stemme, mens den tredje var 

liten og stille.  

-La den Store Løven bli vår konge, - sa den gamle skilpadden som hadde vært i lekebutikken fra forrige 

århundre. - En sånn konge hadde alle vært redde for: fra vanndyr avdelingen og figuravdelingen til robot 

avdelingen. 

Sånn ble den Store Løven konge for kosedyrene. Han dytta ned de to elefantene og de tre apene fra den 

øverste (og den prestigiøse) hyllen, klatra opp på den selv og så ned på riket sitt. Alle de andre dyrene 

samlet seg sammen nede på gulvet. De bukka foran løven og tenkte: «Dette er en ekte konge!»  

Men en dag ble kongen kjøpt. Kjøperen het Nils. Han var seks år gammel og veldig lav. Nils hadde aldri 

sett løven fra kassa hvis den ikke hadde klatra opp så høyt og ikke hadde vært så stor og vakker.  

– Vi mista kongen vår! - sa den gamle skilpadden. – Men la oss ikke være triste for det! Livet fortsetter! 

La den nye kongen være Løven med den Høye Stemmen! Alle ble enige med en gang, siden de hadde 

veldig lyst å ha en konge.  

Løven med den Høye Stemmen begynte å brøle veldig høyt med en gang. – Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!  

Så høyt at ikke bare kosedyrene ble stille, men hele lekebutikken ble stille: fra vanndyr avdelingen og 

figuravdelingen til robot avdelingen, til og med maskingevær, de sluttet å skyte, og biler sluttet å tute. 

To selgere besvimte, og på kontoret til direktøren begynte det store trebordet å riste.  

Kosedyrene så på Løven med den Høye Stemmen og tenkte: «Dette er en ekte konge». 

 I samme øyeblikk kom Arne in i butikken. Han hadde på seg øretelefoner fra playeren.  Men han hørte 

løven med en gang, den brølte jo så høyt. Arne kjøpte selvfølgelig løven, fordi han elsket alt med høy lyd.  

Stakkars dyr! Det tok tid før de kom til seg selv igjen etter et så trist tap. Mange begynte å gråte, men 

vann er ikke bra for kosedyrenes helse. Og da sa den gamle skilpadden:  - Ikke gråt, kosedyr, for vi har jo 

enda en tredje løve, selv om han er liten og stille, er han jo fortsatt en løve.  

Sånn ble den Lille Stille Løven konge for kosedyrene. Han var i tillegg veldig sjenert. Han så aldri ut bak 

ryggene til elefantene og flodhestene. Kjøperne la aldri merke til han, så han styrte og styrte riket i 

avdelingen til kosedyrene. Han styrer fortsatt rike nå. Hva tror dere, hvorfor oppfører kosedyrene seg 

bra, de krangler ikke med hverandre, de slåss ikke, de kriger ikke med robotene heller. Fordi de vet, at et 

sted i nærheten gjemmer kongen seg, liten og stille…  



Men hvis en av dere, barn, oppdager den Lille Stille Løven i kosedyr avdelingen, og til og med kjøper den, 

da blir løven veldig glad. Å være konge er selvfølgelig bra, men å være favoritt kosedyret er enda bedre. 

Og ikke bekymre dere for avdelingen. Snart vil det komme inn hele syv løver til - eller kanskje åtte. 


