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Den grønne krystal Lise Bidstrup Hent PDF Det er Daniels tretten års fødselsdag, og dagen går bestemt ikke,
som han ønsker. I stedet for at sidde hjemme ved morgenbordet, spise lune krydderboller og pakke stakkevis
af gaver op, kører han og hans familie langt ud på landet til afdøde onkel Timms hus.Det har onkel Timm i sit
testamente bestemt, at de skulle.Til alles overraskelse har onkel Timm, uden nogensinde at have mødt Daniel,
også testamenteret noget helt usædvanligt til ham.Daniel arver en opgave, og uden at ane hvad han går ind
til, bliver han hvirvlet ind i en verden af alfer, tinter og dræbende drager. En verden, hvor den grufulde

Doguman vil gøre hvad som helst for at overtage magten. En verden hvor Kaya den Vise har spået, at Daniel
vil komme og udfordre mørket. En verden hvor der hverken er skyggen af morgenhygge, krydderboller eller

fødselsdagsgaver.
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