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Det gav et gys, da søens kolde vand lukkede sig over deres hoveder. Sien holdt munden lukket, til hun så
Elena trække vejret ubesværet. Som om det ikke var vand, hun trak ind, men luft. Sien sugede en stor tår vand
ned i den gale hals, hostede bobler og mærkede så, hvordan det næsten var lige så nemt at trække vandet som
at trække vejret. Ord hev Sien i buksebenet og pegede mod bunden. Hurtigt tog hun sig sammen, og med
kraftige tag svømmede hun efter de andre. Ned i dybet... I første bog gik det helt galt. Selvom Sien, Elena og
Ord fik befriet elverne, kom de også til at befri den gamle onde drage Pyrit. Og de fik hevet det sære væsen
Skovfyrsten med ind i kampen mellem lyset og mørket. Nu er Mørkemesterens hær stærkere end nogensinde
og med sin sorte trolddom vil han ændre verden. De tre børn ved, at elverne og menneskene ikke har en
chance mod Mørkehæren. Deres eneste mulighed er at få dragerne tilbage til Ænirs verden. Problemet er bare
at finde dragerne – og om de overhovedet vil hjælpe? Sagt om Spådrømmen 1: »En vellykket fantasy om
ordets og krammeriets magt« - Steffen Larsen, Weekendavisen - Faktisk »En underholdende og spændende
bog for fantasy-hungrende børn af begge køn.« - Vera Hollerup, lektør
Star Wars - Finns mission. Salmernes Bog. Sabine Lemire Guide til piger. Salmernes Bog. 'Guide til piger'
er en bog om at gå fra at være et barn til at blive en ung pige. Indbundet • 72 sider • 79,95 kr. 'Guide til piger'
er en bog om at gå fra at være et barn til at blive en ung pige.
Fra 10 til 14 år • • 136 sider • 249,95 kr. Vi hjælper. Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på mange

måder bedre end det makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, selvom sproget er. Om
oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på mange måder bedre end det makværk, der blev udført for vores
skattepenge i 1992, selvom sproget er. Indbundet • 72 sider • 79,95 kr. Sabine Lemire Guide til piger. Bestil
din rejse til Indonesien online hos MarcoPolo. Sabine Lemire Guide til piger. Følg Finn fra Jakkus forladte
ødemark til Stjernedræberens frosne omgivelser, mens han tappert. Bestil din rejse til Indonesien online hos
MarcoPolo. Fra 10 til 14 år • • 136 sider • 249,95 kr. Fra 10 til 14 år • • 136 sider • 249,95 kr. Om
oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på mange måder bedre end det makværk, der blev udført for vores
skattepenge i 1992, selvom sproget er. Fra 10 til 14 år • • 136 sider • 249,95 kr.

