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Elverdronningens børn 6: Den døende dal Peter Gotthardt Hent PDF En lille flok elvere er havnet i en fjern
og fremmed verden. Deres største ønske er at komme hjem. Men de har en lang og farefuld rejse foran sig …
Følfod og hendes venner kommer til et land, hvor alt er ved at visne. Deres søgen efter vand fører dem ned i
en hule under et gammelt tempel. Her er der fare på færde, og elverne og Morkel får brug for alt deres mod!
Den døende dal er en bog fuld af spænding, eventyr, fantasy og en lille smule kærlighed.
OM SERIEN:
Elverdronningen og hendes venner har fået børn, der oplever nye og spændende eventyr, denne gang i
menneskenes verden. Her er onde troldmænd, hæslige hekse, spøgelser, nødstedte prinsesser og masser af
action og dramatik. Elverdronningens børn er en fortsættelse af serien Elverdronningens riddere til både
drenge og piger 5-9 år.
OM BOGEN:
Bogen lægger op til næste bind, idet mørkemagerne vil have hævn! Historien er fuld af drama og handling,
og sproget flyder let.... Endnu en god fantasy-bog til begynderlæserne. Den lever fint op til de øvrige i serien.
Elverdronningens børn, der er velegnet som frilæsningsbog fra 9-11 år. - Bibliotekernes lektørudtalelse
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