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Het lot van de elfjes 2 - Het stenen hart Peter Gotthardt Hent PDF Een machtige vijand is aangekomen in het
land van de elfen. Hij wil iedereen die daar woont, tot slaaf maken. Als de elfen zullen overleven, zullen ze

zowel moed als hoop nodig hebben.

Bramble wil helpen in de strijd tegen de vijanden van de elfen. Daisy vindt dat hij niet oud genoeg is.
Bramble wordt niet afgeschrikt. Samen met Wisecrack sluipt de Trollenjongen naar het vijandige kamp. Ze

hebben een plan. Kunnen ze zich verstoppen voor de Ijzeren Vuisten en de monsters van de koning?

Dit is de tweede van de vier boeken in de reeks 'Het lot van de elfjes'. Lees alle boeken in de reeks:

De Dappere Krijgers

Het Stenen Hart

De Vergeten Tombes

De Magische Fluit

Peter Gotthardt is in 1946 geboren in Denemarken, vlakbij Kopenhagen. Als kind was hij dol op lezen en
bracht hij veel van zijn tijd door in het bibliotheek waar hij veel geschiedenisboeken en avonturenboeken las.

Gotthardt heeft meer dan 60 boeken voor kinderen geschreven, waarvan er vele zich in het rijk van de elfen
bevinden.

 

Een machtige vijand is aangekomen in het land van de elfen. Hij wil
iedereen die daar woont, tot slaaf maken. Als de elfen zullen
overleven, zullen ze zowel moed als hoop nodig hebben.

Bramble wil helpen in de strijd tegen de vijanden van de elfen. Daisy
vindt dat hij niet oud genoeg is. Bramble wordt niet afgeschrikt.
Samen met Wisecrack sluipt de Trollenjongen naar het vijandige
kamp. Ze hebben een plan. Kunnen ze zich verstoppen voor de

Ijzeren Vuisten en de monsters van de koning?

Dit is de tweede van de vier boeken in de reeks 'Het lot van de
elfjes'. Lees alle boeken in de reeks:
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Peter Gotthardt is in 1946 geboren in Denemarken, vlakbij
Kopenhagen. Als kind was hij dol op lezen en bracht hij veel van

zijn tijd door in het bibliotheek waar hij veel geschiedenisboeken en
avonturenboeken las.

Gotthardt heeft meer dan 60 boeken voor kinderen geschreven,
waarvan er vele zich in het rijk van de elfen bevinden.
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