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Et flyvende uhyre bortfører pigen Viol. Hendes veninde Nellike tager af sted for at redde hende. Men kan hun
finde uhyrets skjulested? Og hvad skal hun gøre, når hun når frem?

Indlæst af Emil Rørbye.

Dette er det tredje af i alt otte bind i serien om Elverdronningens riddere af Peter Gotthardt. En serie til både
højtlæsning og selvlæsning.
Læs alle bøgerne i serien:
Det fortryllede skjold
Den forheksede ø
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Det blodrøde tårn
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