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meget af smukke nye klæder, at han gav alle sine penge ud for ret at blive pyntet. Han brød sig ikke om sine
soldater, brød sig ej om komedie eller om at køre i skoven, uden alene for at vise sine nye klæder. Han havde
en kjole for hver time på dagen, og ligesom man siger om en konge, han er i rådet, så sagde man altid her:

“Kejseren er i garderoben!”

I den store stad, hvor han boede, gik det meget fornøjeligt til, hver dag kom der mange fremmede, en dag
kom der to bedragere; de gav sig ud for at være vævere og sagde, at de forstod at væve det dejligste tøj, man
kunne tænke sig. Ikke alene farverne og mønstret var noget usædvanligt smukt, men de klæder, som blev syet

af tøjet, havde den forunderlige egenskab at de blev usynlige for ethvert menneske, som ikke duede i sit
embede, eller også var utilladelig dum.
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For mange år siden levede en kejser, som holdt så uhyre meget af
smukke nye klæder, at han gav alle sine penge ud for ret at blive
pyntet. Han brød sig ikke om sine soldater, brød sig ej om komedie
eller om at køre i skoven, uden alene for at vise sine nye klæder. Han
havde en kjole for hver time på dagen, og ligesom man siger om en

konge, han er i rådet, så sagde man altid her: “Kejseren er i
garderoben!”

I den store stad, hvor han boede, gik det meget fornøjeligt til, hver
dag kom der mange fremmede, en dag kom der to bedragere; de gav

sig ud for at være vævere og sagde, at de forstod at væve det
dejligste tøj, man kunne tænke sig. Ikke alene farverne og mønstret
var noget usædvanligt smukt, men de klæder, som blev syet af tøjet,
havde den forunderlige egenskab at de blev usynlige for ethvert
menneske, som ikke duede i sit embede, eller også var utilladelig

dum.
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