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Den gyldne skål - Ruinbyen bog 3: Ruinens hemmelighed Peter Gotthardt Hent PDF Pigen Morgengry har
mistet himmeldragens gyldne skål. Hun bliver forvist til jorden og kan kun vende tilbage, hvis hun finder

skålen.

De tre venner er nået frem til Stridsdal. Her et sted er guldskålen gemt. Men i dalen bor der også en mægtig
troldmand, og dødens vagter svæver rundt for at slå ned på alle fremmede.

"Ruinens hemmelighed" er tredje bog i serien "Den gyldne skål - Ruinbyen".

Der er otte bøger i serien om "Den gyldne skål", en letlæst fantasyserie for de 9-12-årige.

Skrevet om "Den gyldne skål 3":

"Det høje tempo er velbevaret, og eventyret er lige så begivenhedsrigt som i de andre bøger." -
Skrivepulten.dk

"I det her læseglade hus er der ingen tvivl om, at vi vil med Morgengry, Fem og Kokóro videre på den
spændende og farefulde rejse."

- Bogblogger.dk
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