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Alvernas öde 3: De glömda gravarna Peter Gotthardt Hent PDF En mäktig fiende har kommit till alvlandet.
Hans plan är att förslava alla alver. För att alverna inte ska duka under behöver de både vara modiga och hålla

hoppet vid liv.

Någonstans i bergets djup finns den magiska kvisten som kan besegra kung Stolt, alvernas värsta fiende. Men
ingen vet var kvisten är gömd. Kan Björnbär och hans vänner hitta den innan det är för sent?

Det här är den tredje av fyra böcker i serien om alverna:
Alvernas öde

En mäktig och hjärtlös fiende har kommit till alvernas land. Han vill härska över alverna och förslava dem.
Men alverna tar upp kampen mot fienden. Inte ens när det ser som mörkast ut ger de upp hoppet om att kunna

besegra fienden och ta tillbaka sitt land.

Möt alverna Tussilago, Björnbär, Ärenpris och Humle i deras kamp mot ondskan.

Peter Gotthardt (f. 1946) växte upp i Köpenhamn i ett läsande hem. Intresset för böcker fortsatte under
uppväxten och han läste allt han kom över. Senare studerade han språk och blev bibliotekarie på ett

barnbibliotek. Numera ägnar han all sin tid åt att skriva egna böcker.
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