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Kongen Christian Bjerring Hent PDF Forlaget skriver: Mange håber på, at livet falder på plads og bliver
lettere, når de opnår det næste, de stræber efter. Men det gør det ikke. Livet vil altid kræve nyt af os - også på

tidspunkter, hvor vi mindst ønsker det. Derfor er vi nødt til at kunne tage livet på os igen og igen. 

Kongen er en tidløs fortælling om netop det, vi skal være opmærksomme på, når vi skal navigere i vores liv.
Indsigterne er pakket ind i en magisk historie om en ung dreng, der søger svaret på, hvad han skal lytte efter
for at være tro mod sig selv - og i et eventyr om en konge, der tvinges til at søge efter sin egen sande skæbne. 

Kunne du lide den internationale bestseller Alkymisten, vil du helt sikkert også blive grebet af Kongen.
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