
Troldeliv 2: Bedstevenner
Hent bøger PDF

Sissel Bøe

Troldeliv 2: Bedstevenner 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.

Paja og Pajko er i skoven for at hjælpe troldemor Æna med at samle planter til tryllesalve og urtebryg. Paja
og Pajko er ikke bare tvillinger, de er også bedstevenner. Eller hvad? For det virker som om, at Pajko hellere
vil slås og skændes! Men nu er Pajko kommet i tvivl, om han egentlig er Pajas bedsteven – og så går det hele

gruelig galt ...

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.
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Lydbogen er indlæst af Ellen Hillingsø.
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