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Elverdronningens børn 1: En ukendt verden 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 …
Da elverdronningens børn rider en tur med deres venner, møder de en ond troldmand. Han rammer dem med
sin magi, og alt bliver sort. Da børnene vågner igen, er de havnet i en helt fremmed verden. Hvordan skal de

finde hjem?

Dette er det første 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.
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