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Elverdronningens børn 7: På liv og død 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 …

En gådefuld fremmed giver Følfod et sværd, der er smedet af solens ild. Nu er hun klar til den kamp, hun ikke
kan undgå. Men hvem er den fjende, hun skal møde?

På liv og død 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:
Nu venter vi kun på 8. og sidste bind i den letlæste og velskrevne serie. Handlingen er stadig spændende og
flere steder ganske drabelig. Bøgerne er til frilæsning og læsetræning for børn fra 9-11 år. - Bibliotekernes

lektørudtalelse
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