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Eventyr fra Elverlandet 3: Sværdet i dragehulen Peter Gotthardt Hent PDF I Elverlandet ligger der et slot. Her
bor elvernes konge og dronning og deres riddere, som har til opgave at kæmpe mod elvernes mange fjender.
En dag, hvor der er fest på slottet, braser kæmpen Barsk ind til festen og vil overtage slottet. Han udfordrer
Agern til kamp, men det eneste sværd, der kan besejre en kæmpe, er sværdet Kæmpedræber, som er gemt i

dragehulen. Tør Agern og Hyben tage kampen op?

Bogen er bd. 3 i Peter Gotthardts billedbogsfantasyserie, som er medrivende illustreret af Peter Snejbjerg.
Bøgerne er skabt til fantasyglade drenge og piger, som er for små til længere og mere uhyggelige fantasy-

bøger.

Læs flere Eventyr fra Elverlandet i:
Ridderen af det røde hyben
Troldkvinden Sorte Ravn

Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.
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