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Natdværgen A. Rune Hent PDF Et sted i kejserpaladsets gange lurer en fjende, som hverken frygter guder
eller mennesker. Med sin forbudte viden vil han skabe en hær af hybrider, der er mægtig nok til at gøre ham
til den ypperste i hele Traia. Meget mod deres vilje bliver tre gode venner hvirvlet ind i komplottet, og de står

pludselig over for en fjende, der er dem langt overlegen.

I kampen for at finde frem til deres modstander i tide slår de tre venner sig sammen med kvinden Eliya, der
ved hjælp af snilde og højt udviklet udstyr er i stand til at bryde de koder, som de selv ikke formår at knække.

Men opgaven viser sig ikke at være helt ufarlig.

Hvilke svar kan den smukke og viljestærke Eliya hjælpe dem med at finde? Og har de tre venner den
fornødne styrke til at nå deres mål og stoppe den mægtige fjende? Natdværgen er den første bog i Traia

Trilogien, som er en magisk fortælling om venskab, mod og kærlighed. Lad dig rive med af et univers, der
rummer underjordiske byer, mytiske skabninger, avancerede våben og flyvende slagskibe. En verden, hvor

mennesker tør tage kampen op mod guderne.

OM NATDVÆRGEN
"Det er en gennemarbejdet og velskrevet fantasy-bog for unge og voksne. Bogen er elementært spændende og
har et univers, der er skildret med fantasi og originalitet. Indtil videre er det en lovende debut, men de næste
bind vil vise om det ambitiøse projekt er lykkedes. Næste bind imødeses med spænding." - Vera Hollerup,

lektør

"Natdværgen er en stærk debutroman, og den træder ind på bogreolen med masser af swag, idet den fra fra
start til slut er præget af opfindsomhed og sproglig kvalitet." - Fantasybøger.com

 

Et sted i kejserpaladsets gange lurer en fjende, som hverken frygter
guder eller mennesker. Med sin forbudte viden vil han skabe en hær
af hybrider, der er mægtig nok til at gøre ham til den ypperste i hele
Traia. Meget mod deres vilje bliver tre gode venner hvirvlet ind i
komplottet, og de står pludselig over for en fjende, der er dem langt

overlegen.

I kampen for at finde frem til deres modstander i tide slår de tre
venner sig sammen med kvinden Eliya, der ved hjælp af snilde og
højt udviklet udstyr er i stand til at bryde de koder, som de selv ikke
formår at knække. Men opgaven viser sig ikke at være helt ufarlig.

Hvilke svar kan den smukke og viljestærke Eliya hjælpe dem med at
finde? Og har de tre venner den fornødne styrke til at nå deres mål
og stoppe den mægtige fjende? Natdværgen er den første bog i Traia

Trilogien, som er en magisk fortælling om venskab, mod og
kærlighed. Lad dig rive med af et univers, der rummer underjordiske
byer, mytiske skabninger, avancerede våben og flyvende slagskibe.
En verden, hvor mennesker tør tage kampen op mod guderne.

OM NATDVÆRGEN
"Det er en gennemarbejdet og velskrevet fantasy-bog for unge og



voksne. Bogen er elementært spændende og har et univers, der er
skildret med fantasi og originalitet. Indtil videre er det en lovende
debut, men de næste bind vil vise om det ambitiøse projekt er

lykkedes. Næste bind imødeses med spænding." - Vera Hollerup,
lektør

"Natdværgen er en stærk debutroman, og den træder ind på
bogreolen med masser af swag, idet den fra fra start til slut er præget

af opfindsomhed og sproglig kvalitet." - Fantasybøger.com
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