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Manden med kappen Anette Ellegaard Hent PDF Tea har mødt Elverkongen og elverne i den lille landsby, og
sammen med No er hun nu på jagt efter manden, der har stjålet fuglen. Men hvem er manden, og hvorfor

dræber han de smukke zinner, som er så vigtige for elverne?

Lydbogsudgave af 2. bind i en spændende fantasyserie for de knap så skrappe læsere fra 9-12 år. Sproget er
let, men har nerve og intensitet, og handlingen er så kompleks, at også de ældre læsere holdes fanget lige til

det sidste.

”Spændingen bliver bevaret hele vejen igennem. Sproget flyder godt, og de korte sætninger og jeg-
fortælleren gør bogen meget intens (…) Kan sammenlignes med Sværdets Mester (Mette Finderup,

Gyldendal). Anbefales.” (Uddrag af lektørudtalelse af Inge Lykke, DBC)

”Virkelig velskrevet bog (...) Jeg vil anbefale alle børn at læse denne lille serie.” (Anmeldelse på
pipalukbooks.wordpress.com)
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