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Elverfolkets skæbne 1: De jernklædte krigere Peter Gotthardt Hent PDF En mægtig fjende er kommet til
elverlandet. Han vil gøre alle til sine slaver. Hvis ikke elverne skal bukke under, får de brug for mod og håb.

Elverne er på flugt fra fjendens hær og må skjule sig i skoven. Her bliver Følfod ven med den unge elver,
Humle. Sammen gør de en opdagelse, og så kan elverne tage kampen op mod fjenden. Men er de stærke nok?

Dette er det første af i alt fire bind i serien om elverne: Elverfolkets skæbne

LEKTØRUDTALELSE
"Det er en spændende fortælling, fortalt over 11 små kapitler. Lovende ny serie, hvor læseren glæder sig til
næste bind. Historien er spændende og farverig fortalt, og giver børn, der er i gang med læsningen, en god

læseoplevelse."
- Lektør: Lisbeth Thue Hansen

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