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blodsøstre. Men de finder hurtigt ud af, at han kan kun dræbes med det magiske sværd Tyrfing. Nu leder
blodsøstrene land og rige rundt efter Tyrfing – men lige i hælene på dem er Katla og Knøs! Med sig på rejsen
har de krigeren Bjarke og skjoldmøen Hervør. Kun dværgene ved, hvor sværdet er henne. Men de jager alle
fremmede væk. Katla og Knøs prøver at gøre sig gode venner med de hidsige dværge. Men for at gøre det må
de først narre en flok barske røvere. "Dværgenes huler" er andet bind af otte i serien om Katla og Knøs: En
spændende, tempofyldt og en smule uhyggelig nordisk fantasyserie for de 9-12-årige. Peter Gotthardt har

bl.a. også skrevet serien om "Elverdronningens Riddere".
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