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Velkommen til troldenes liv og færden. Dybt inde i skoven under det mægtige egetræ aner man et svagt lys og
en dør. Bag denne dør kan man blandt andet møde troldemor Æna, troldefar Wrisil, og et hav af troldeunger ikke mindst de frække tvillinger Paja og Pajko.I Troldeliv får du alle de eventyrlige historier om Paja, Pajko
og resten af troldefamilien skrevet af Sissel Bøe og Peter Madsen, ophavsmanden til mesterværket Valhalla.
God fornøjelse!Lydbogen indeholder følgende Troldeliv-historier:RØDDERBEDSTEVENNERSPORMIT
ELLER DITFESTENSOV GODT, PAJKOER DET
SANDTHEKSENTROLDSUPPENBRUNPELSLydbogen er indlæst af Ellen Hillingsø.
Fra 10 til 14 år • • 136 sider • 249,95 kr. 'Guide til piger' er en bog om at gå fra at være et barn til at blive en
ung pige. Carl-Johan Forssén Ehrlin • Sydney Hanson LUKSUSUDGAVE - Traktoren der så gerne ville sove
- en ny bog der kan få dit barn til at falde i søvn Omtaler af alle de bedste bøger i kategorien 'Børnebøger for
børnehavebørn' Sabine Lemire Guide til piger.
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