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Mørkets hersker Erling Bugge Hent PDF "Der gik næsten ikke en dag, hvor jægeren ikke forbandede den

aften, da drengen havde set ind i ondskabens øjne og var blevet tosset. Det var jægeren selv, der havde glemt
at låse døren, og da der pludselig havde lydt en skraben på døren, havde drengen åbnet og kikket ud. Lige
siden havde Tavs ikke sagt et ord. Hvad sønnen den aften havde set ude i mørket, vidste jægeren ikke, men
han huskede de uger og måneder bagefter, hvor Tavs havde været som et desperat vildt dyr." Det uhyggelige
syn, som har fået Tavs til at miste mælet, bliver begyndelsen på en lang rejse for den unge dreng. Han alene
kan redde prinsessen fra den onde troldmand, men for at det skal lykkes, må han gennemgå tre prøvelser …
Erling Bugge er en dansk forfatter, der har skrevet en lang række populære børne- og ungdomsbøger. Erling
Bugge har blandt andet skrevet letlæselige gysere, julehistorier og den historiske serie om vikingedrengen

Asbjørn.

 

"Der gik næsten ikke en dag, hvor jægeren ikke forbandede den
aften, da drengen havde set ind i ondskabens øjne og var blevet

tosset. Det var jægeren selv, der havde glemt at låse døren, og da der
pludselig havde lydt en skraben på døren, havde drengen åbnet og
kikket ud. Lige siden havde Tavs ikke sagt et ord. Hvad sønnen den
aften havde set ude i mørket, vidste jægeren ikke, men han huskede
de uger og måneder bagefter, hvor Tavs havde været som et desperat
vildt dyr." Det uhyggelige syn, som har fået Tavs til at miste mælet,
bliver begyndelsen på en lang rejse for den unge dreng. Han alene
kan redde prinsessen fra den onde troldmand, men for at det skal

lykkes, må han gennemgå tre prøvelser … Erling Bugge er en dansk
forfatter, der har skrevet en lang række populære børne- og

ungdomsbøger. Erling Bugge har blandt andet skrevet letlæselige
gysere, julehistorier og den historiske serie om vikingedrengen

Asbjørn.
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