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Skjoldmø Josefine Ottesen Hent PDF Alvilda og Gro får ophold hos den gamle, men rebelske krigerkvinde
Brynhild. Hun fortæller dem om livet som skjoldmø, et liv som de drømmer om. De får deres ønske opfyldt.
Brynhild træner og oplærer dem til livet som skjoldmøer. De modtager magiske våben, som kan hjælpe dem
videre på deres rejse ud i livet. Alvilda får et smukt sværd lavet af dværgene, og Gro fåe et par handsker lavet
af alferne, dengang der stadig var magi til. Pigerne drager afsted for at finde dronning Rusla og blive optaget i
hendes hird. Det viser sig, at der både er venner og fjender i hirden. En hurtig kamp skal afgøre, om de to kan
blive optaget. Fantasy-serien til læsere fra 3. kl. ( 9 år ) Serien foregår i et fiktivt univers, en middelalder- og
ridderverden. Alvilda og hendes terne Gro er låst inde i et tårn bevogtet af en lindorm. Pigerne får held til at
flygte. Det bringer dem ud på et togt frem mod deres mål: at overtage tronen. Det bliver en dramatisk tur med

plyndringer og hårde kampe frem til det endelige opgør.
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