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grønne rige. Derfor står en flok tapre riddere vagt om dronningens trone ...

En fremmed ridder udfordrer Valnød til kamp på liv og død. Hun er kommet for at hævne en gammel uret.
Men Valnød har ikke spor lyst til at kæmpe mod den smukke ridder på den hvide panter ...

Indlæst af Emil Rørbye.

Dette er det femte af i alt otte bind i serien om Elverdronningens riddere af Peter Gotthardt. En serie til både
højtlæsning og selvlæsning.
Læs alle bøgerne i serien:
Det fortryllede skjold
Den forheksede ø

Den brændende borg
Det giftige bæst
Den sorte ridder
Den hvide hjort
Det blodrøde tårn
Den gyldne drage

Læs også Peter Gotthardts næste serie "Elverdronningens børn".

OBS. Denne e-bog indeholder oplæsning og er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide.
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