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Ruslas arv Josefine Ottesen Hent PDF Efter sejre i tvekampe bliver Alvilda og Gro optaget i Dronning Ruslas
hird på Vænaborg. Den gamle dronning bliver syg. Inden hun dør, fortæller hun Alvilda, at de er i slægt med
hinanden, og at hun ønsker, Alvilda skal efterfølge hende som dronning. Det passer ikke Bera, som bejler til
tronen. De fleste holder med Bera, så Alvira ender bundet, klar til henrettelse ved daggry. Tredje bind i

fantasy-serien til læsere fra 3. kl. ( 9 år ) Serien foregår i et fiktivt univers, en middelalder- og ridderverden.
Alvilda og hendes terne Gro er låst inde i et tårn bevogtet af en lindorm. Pigerne får held til at flygte. Det

bringer dem ud på et togt frem mod deres mål: at overtage tronen. Det bliver en dramatisk tur med
plyndringer og hårde kampe frem til det endelige opgør. lix 10,1

 

Efter sejre i tvekampe bliver Alvilda og Gro optaget i Dronning
Ruslas hird på Vænaborg. Den gamle dronning bliver syg. Inden hun
dør, fortæller hun Alvilda, at de er i slægt med hinanden, og at hun
ønsker, Alvilda skal efterfølge hende som dronning. Det passer ikke
Bera, som bejler til tronen. De fleste holder med Bera, så Alvira
ender bundet, klar til henrettelse ved daggry. Tredje bind i fantasy-
serien til læsere fra 3. kl. ( 9 år ) Serien foregår i et fiktivt univers, en
middelalder- og ridderverden. Alvilda og hendes terne Gro er låst
inde i et tårn bevogtet af en lindorm. Pigerne får held til at flygte.
Det bringer dem ud på et togt frem mod deres mål: at overtage

tronen. Det bliver en dramatisk tur med plyndringer og hårde kampe
frem til det endelige opgør. lix 10,1
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