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Elverdronningens børn 8: Den sidste rejse 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 …

Elverne er på vej hjem, da deres skib strander på en ø langt ude i det store hav. Det er en dejlig ø, og øens
herre tager mod dem med åbne arme. Men så begynder han at opføre sig mærkeligt. Og han er ikke meget for,

at de skal fortsætte deres rejse mod elverlandet.

Dette er det ottende af i alt otte bind i serien om Elverdronningens børn. En serie til både højtlæsning og
selvlæsning.

Læs alle bøgerne i serien:
En ukendt verden
Skoven uden veje

Jaget vildt
Sværdets forbandelse

I fjendens lejr
Den døende dal
På liv og død
Den sidste rejse

Læs også Peter Gotthardts serier Elverdronningens riddere og Elverfolkets skæbne.

OBS. Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/
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