
Alvefolkets skjebne 2 - Det forsteinede hjertet
Hent bøger PDF

Peter Gotthardt

Alvefolkets skjebne 2 - Det forsteinede hjertet Peter Gotthardt Hent PDF GODE HISTORIER DU KAN LESE
SELV

En mektig fiende har kommet til alvelandet. Han vil gjøre alle til sine slaver. Hvis alvene ikke skal bukke
under, får de bruk for både mot og håp.

Bjørnebær vil hjelpe til i kampen mot alvefolkets fiender. Men han er ikke gammel nok, synes Hestehov. Det
stopper ikke Bjørnebær. Sammen med trollgutten Rappkjeft lister han seg ut til fiendens leir. De har en plan.

Men kan de unngå stålnevene og kongens monstre?

Dette er det andre av i alt fire bind i serien om alvene:
Alvefolkets skjebne

Peter Gotthardt (f. 1946) er en dansk barnebokforfatter som opprinnelig er utdannet bibliotekar. Gotthardt
sluttet imidlertid som bibliotekar på et barnebibliotek i 2006 for utelukkende å konsentrere seg om

forfattergjerningen. En del av arbeidet som bibliotekar besto i å holde arrangementer for barn, og her fant
Gotthardt ut at gode historier er noe som kan få barn til å engasjere seg. Inspirert av de historiene han

fortalte barna, utga han i 1984 sin skjønnlitterære debut i form av et utvalg eventyr kalt "Finn og hans menn
og den røde heksa".
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