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Ad mørke stier Samantha D. Crawford Hent PDF "Ad Mørke Stier" - Tre røvere prøver at overleve længe nok

til, at de kan nyde frugterne af deres kup. - En menneskesøn farer vild i Feskoven – og i sit eget sind. -
Købmandsspiren Egil falder i kløerne på de tre haves skræk, Oldingepiraten. - Kortel jager Vinterdronningens
sendebud, den hvide hjort. - Knold må gå alene ud på isen for at sone sin storebrors død. - Bondepigen Svala
må ofres – hun er udvalgt til at blive skovmandens brud. - En gruppe soldater bærer deres kejser til hans
sidste hvilested. - Spildata på personer, genstande og sagnvæsner fra novellerne, til brug i rollespillet. Syv
grusomme, sørgmodige og sjove fortællinger, der foregår i bordrollespillet Ulvevinters univers, men kan
læses af alle. Novellerne er udgivet i samarbejde mellem Rollespilsforlaget og foreningen Håbefulde Unge

Forfattere.

 

"Ad Mørke Stier" - Tre røvere prøver at overleve længe nok til, at de
kan nyde frugterne af deres kup. - En menneskesøn farer vild i

Feskoven – og i sit eget sind. - Købmandsspiren Egil falder i kløerne
på de tre haves skræk, Oldingepiraten. - Kortel jager

Vinterdronningens sendebud, den hvide hjort. - Knold må gå alene
ud på isen for at sone sin storebrors død. - Bondepigen Svala må
ofres – hun er udvalgt til at blive skovmandens brud. - En gruppe
soldater bærer deres kejser til hans sidste hvilested. - Spildata på
personer, genstande og sagnvæsner fra novellerne, til brug i

rollespillet. Syv grusomme, sørgmodige og sjove fortællinger, der
foregår i bordrollespillet Ulvevinters univers, men kan læses af alle.
Novellerne er udgivet i samarbejde mellem Rollespilsforlaget og

foreningen Håbefulde Unge Forfattere.
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