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Det gyldne lys er tredje bind i Bodil El Jørgensens fantasyserie om Svava, der ikke kender sin fortid. Som
ganske lille blev hun fundet på stranden med en sjælden ravmedaljon om halsen. Men ingen ved, hvor hun
kom fra. Svava opdager, at hendes forsvundne far havde en vigtig opgave. Han bragte det magiske ædelrav til
troldmændene i Dybhavn. Uden magi kan troldmændene ikke beskytte byen mod de frygtelige gråvinger. Så
Svava må overtage sin fars mission og bringe ædelravet sikkert frem. Men rejsen fra øen bag tågeskjoldet til
Dybhavn er lang og farlig, og to mænd jagter Svava og hendes ravmedaljon.
Den ene har stor magt, og den anden er villig til at dræbe hende … Bodil El Jørgensen er bl.a.
kendt for sin populære krimiserie Esme og Igor.
– og en spinkel og usikker dreng, som er det oplagte offer for sine fodbold- og klassekammeraters mobning.
Mira er ikke som de andre piger ved Det Glitrende Hof. Bortset fra korte perioder af underkastelse over for
nabolandet Burma og den japanske besættelse under 2. Sange og viser Admiralens vise (Sullivan / Jens Louis
Petersen) Alperosen (Tekst: Gårdsangervise / Melodi: . B. g. BACH Arthur. Sange og viser Admiralens vise
(Sullivan / Jens Louis Petersen) Alperosen (Tekst: Gårdsangervise / Melodi: . 59 ( Septitanker ) Et skib sejler
ud fra Ceylon fra Ceylons land det er en junker uden last med kurs mod verdens endes land der er uro i æ

himmel Directoire 1795-1799 Navnet 'directoire' er efter 'Le Directoire', Direktoriet, der var styreformen i
Frankrig fra 1795-99. Hvis man tager bussen fra Odense mod Bogense, så kommer man efter omkring 30
minutter til Søndersø, som er en stor landsby, og i udkanten af denne ligger Dallund Slot.
1. BAATRUP Per. En komplet liste over alle vores varer.
1401 2018 - Jeg har tænkt mig, at du skal have lov til at hjælpe slavinden, med at få hendes ønske opfyldt,
sagde han. BACH E. g.

