
Det fortryllede slot 10: Dragens hjerte
Hent bøger PDF

Peter Gotthardt

Det fortryllede slot 10: Dragens hjerte Peter Gotthardt Hent PDF I dragernes dal ser de tre piger en lysende
rubin. Da de rører ved den, sker der noget forbløffende. Kan pigerne klare sig i en verden fuld af drager? Det
fortryllede slot er en serie om tre piger, der finder et fortryllet slot, hvor de mest utrolige ting kan ske. Hver

gang pigerne Pind, Pop og Manke besøger det, havner de i en ny, spændende verden.

Veninderne Pind, Pop og Manke har opdaget et mærkeligt gammelt hus. Da det viser sig, at huset er fortryllet
åbner der sig en verden af eventyr for pigerne. Følg med på deres magiske rejser!

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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