
Troldeliv 1: Rødder
Hent bøger PDF

Sissel Bøe

Troldeliv 1: Rødder Sissel Bøe Hent PDF Velkommen til troldenes liv og færden. Dybt inde i skoven står det
mægtige egetræ. Følger man de kæmpestore fodspor ind under de viltre rødder kan man ane et svagt lys og en

dør.
Bag denne dør kan man blandt andet møde troldemor Æna, troldefar Wrisil, og et hav af troldeunger - ikke

mindst tvillingerne Paja og Pajko.

Det er troldefar Wrisils fødselsdag. Normalt giver man ikke gaver i troldeverdenen, men Paja og Pajko har
fundet en helt fantastisk rod, en tryllerod, som de vil forære troldefar. Men hvad kan roden egentlig bruges

til?

Troldeliv er fortællingerne om tvillingerne Paja og Pajko, som tumler rundt på eventyr i troldeskoven, og om
deres store familie, som bor i troldehulen under det gamle egetræ.

Andre lydbøger i Troldeliv-serien:
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Lydbogen er indlæst af Ellen Hillingsø.
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