
Spådrømmen #1: Trolddom og Knurhår
Hent bøger PDF

Emil Blichfeldt
Spådrømmen #1: Trolddom og Knurhår Emil Blichfeldt Hent PDF „Du har ikke en chance, Sien,“ sagde
Morgaine bistert. Nu blandede en ny stemme sig: „Det er rigtigt: Alene har hun ikke en chance – men vi er
tre!“ Elena gik frem ved siden af Sien, med magi gnistrende fra fi ngrene. Ord roterede sine to træsværd og
stillede sig i kampposition ved Siens anden side. Morgaine vinkede dem frem: „Tid til at få klø, rollinger.“
Det går helt af Ænir til for elverne. Alle krigerne i landsbyen er væk. At lægge sig ud med landets ondeste
troldmand var åbenbart ikke det smarteste træk. Nu er det op til to elverpiger at få styr på sagerne. De ved
godt, de ikke har en chance mod troldmanden, men måske kan de få befriet elverne i hans tårn ved hjælp af
en magisk krystal, list og en alliance med troldmandens søn. Tilsætter man en god portion overmod, monstre

og en ond drage, kan det jo ikke gå helt galt, eller...?

 

„Du har ikke en chance, Sien,“ sagde Morgaine bistert. Nu blandede
en ny stemme sig: „Det er rigtigt: Alene har hun ikke en chance –

men vi er tre!“ Elena gik frem ved siden af Sien, med magi
gnistrende fra fi ngrene. Ord roterede sine to træsværd og stillede sig
i kampposition ved Siens anden side. Morgaine vinkede dem frem:
„Tid til at få klø, rollinger.“ Det går helt af Ænir til for elverne. Alle
krigerne i landsbyen er væk. At lægge sig ud med landets ondeste
troldmand var åbenbart ikke det smarteste træk. Nu er det op til to
elverpiger at få styr på sagerne. De ved godt, de ikke har en chance
mod troldmanden, men måske kan de få befriet elverne i hans tårn
ved hjælp af en magisk krystal, list og en alliance med troldmandens
søn. Tilsætter man en god portion overmod, monstre og en ond

drage, kan det jo ikke gå helt galt, eller...?



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Spådrømmen #1: Trolddom og Knurhår&s=dkbooks

