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Dværgland Orla Klausen Hent PDF Ulv vågner med et sæt inde i skoven. Han opdager, at hans vadsæk og
dolk er forsvundet. Måske er han heldig og kan fange tyven, når han kommer ud i det åbne land. Inden han
når så langt, møder han en flok små mænd. De er venlige, men taler lidt underligt, og så har de fanget tyven!
Ulv følger med dværgene hjem til deres dal. Tyvknægten skal straffes, og der er to muligheder. Enten skal han
kastes ud fra skrænten eller også skal Ulv overtage ham. Ulv vælger at modtage drengen, Malto. Sammen

drager de videre for at finde Ulvs søster. Hun er den eneste overlevende af Ulvs familie, efter hans boplads er
blevet overfaldet, røvet og nedbrændt af ukendte gerningsmænd, måske Gråmændene. Først opsøger de
Knarke. Han bor i en træstamme, og han er lidt sær, men han ved meget og giver gode råd. På deres vej

kommer de i kontakt med bjergfolk på plyndringstogt, en mystisk fremmed og bjergwolfere. Ulvs rejse er fire
spændende fortællinger til børn fra 10 år. Handlingen udspiller sig i et oldtidsmiljø, hvor Ulv og Malto
kæmper mod ondskaben i en verden af uhyrer, mærkelige væsner og mange andre farer. De støder på

menneskeædende trolde, kæmper, dværge og lumske grotter i deres jagt efter Ulvs bortførte søster. lix 20

 

Ulv vågner med et sæt inde i skoven. Han opdager, at hans vadsæk
og dolk er forsvundet. Måske er han heldig og kan fange tyven, når
han kommer ud i det åbne land. Inden han når så langt, møder han en
flok små mænd. De er venlige, men taler lidt underligt, og så har de

fanget tyven! Ulv følger med dværgene hjem til deres dal.
Tyvknægten skal straffes, og der er to muligheder. Enten skal han
kastes ud fra skrænten eller også skal Ulv overtage ham. Ulv vælger
at modtage drengen, Malto. Sammen drager de videre for at finde
Ulvs søster. Hun er den eneste overlevende af Ulvs familie, efter
hans boplads er blevet overfaldet, røvet og nedbrændt af ukendte
gerningsmænd, måske Gråmændene. Først opsøger de Knarke. Han
bor i en træstamme, og han er lidt sær, men han ved meget og giver

gode råd. På deres vej kommer de i kontakt med bjergfolk på
plyndringstogt, en mystisk fremmed og bjergwolfere. Ulvs rejse er



fire spændende fortællinger til børn fra 10 år. Handlingen udspiller
sig i et oldtidsmiljø, hvor Ulv og Malto kæmper mod ondskaben i en
verden af uhyrer, mærkelige væsner og mange andre farer. De støder
på menneskeædende trolde, kæmper, dværge og lumske grotter i

deres jagt efter Ulvs bortførte søster. lix 20
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