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Elverfolkets skæbne 4: Den forunderlige fløjte Peter Gotthardt Hent PDF En mægtig fjende er kommet til
elverlandet. Han vil gøre alle til sine slaver. Hvis elverne ikke skal bukke under, får de brug for både mod og
håb.<br><br>Troldkvinden Smiger har fanget Følfod og hele elverhæren. Tornblad og Følfods mor Ærenpris

er på vej for at befri dem. Men kan de to overvinde alle kong Stolts krigere og Smigers
trolddom?<br><br>Dette er det fjerde og sidste bind af i alt fire bind i serien Elverfolkets skæbne. Læs alle

bøgerne i serien:<br>De jernklædte riddere<br>Det forstenede hjerte<br>De glemte grave<br>Den
forunderlige fløjte<br><br>Læs også Peter Gotthardts serier: Elverdronningens børn og Elverdronningens

riddere.<br>

Peter Gotthardt (f. 1946) er en dansk børnebogsforfatter og oprindeligt uddannet bibliotekar. I 2006 stoppede
Gotthardt som bibliotekar på et børnebibliotek for udelukkende at koncentrere sig om sin forfattergerning. En
del af arbejdet som bibliotekar bestod i at holde arrangementer for børn, og her fandt Gotthardt ud af, at den
gode historie er noget, som kan få børn til at engagere sig. Inspireret af de historier, han fortalte børnene,
udgav han i 1984 sin litterære debut i form af et udvalg af eventyr kaldet "Finn og hans mænd og den røde
heks". Efterfølgende har Peter Gotthardt udgivet et utal af børnebøger, heriblandt "Jagten på Mesterbogen"

(2000) og "De døde kommer om natten" (2003).
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