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Pigen fra havet 4 - Perlemorstårnet Bodil El Jørgensen Hent PDF Bodil El Jørgensens spændende fantasy-
serie om pigen Svava, der ikke kender sin fortid. Hun blev fundet som lille på stranden med en sjælden

ravmedaljon om halsen. Ingen ved, hvor hun kommer fra, eller hvordan hun er endt på der.

Svava er nået frem til Dybhavn med ædelravet, men for sent. Den magiske ild på himlen over
troldmandstårnet er gået ud. Byen er ikke længere beskyttet mod de frygtelige gråvinger, og panikken ulmer i

gaderne.

Samtidigt dukker den mystiske Leon op i Dybhavn, og han er parat til at gøre hvad som helst for at fat på
Svavas ravmedaljon. Med hjælp fra Elmon kommer hun i sikkerhed i troldmandstårnet og får endelig

afleveret ædelravet.  Men ikke alt er som Svava tror, og den sandhed, hun finder i tårnet, vil ændre hendes liv
for altid.
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