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Enda en gang drar Carvallo og vennene hans av sted for å finne hans egen verden. Denne gangen lykkes det.
Dessverre havner de midt i en flokk med drager som har erobret streifernes verden. Nå går turen til

fangehullet. Men kanskje vil en av dragene hjelpe dem?

Bli med på eventyr med DEN MAGISKE FALKEN OG VENNENE HANS!

Peter Gotthardt (f. 1946) er en dansk barnebokforfatter som opprinnelig er utdannet bibliotekar. Gotthardt
sluttet imidlertid som bibliotekar på et barnebibliotek i 2006 for utelukkende å konsentrere seg om

forfattergjerningen. En del av arbeidet som bibliotekar besto i å holde arrangementer for barn, og her fant
Gotthardt ut at gode historier er noe som kan få barn til å engasjere seg. Inspirert av de historiene han fortalte
barna ga han i 1984 ut sin skjønnlitterære debut i form av et utvalg eventyr kalt ´Finn og hans menn og den

røde heksa`.
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Enda en gang drar Carvallo og vennene hans av sted for å finne hans
egen verden. Denne gangen lykkes det. Dessverre havner de midt i
en flokk med drager som har erobret streifernes verden. Nå går turen

til fangehullet. Men kanskje vil en av dragene hjelpe dem?

Bli med på eventyr med DEN MAGISKE FALKEN OG VENNENE
HANS!

Peter Gotthardt (f. 1946) er en dansk barnebokforfatter som
opprinnelig er utdannet bibliotekar. Gotthardt sluttet imidlertid som
bibliotekar på et barnebibliotek i 2006 for utelukkende å konsentrere
seg om forfattergjerningen. En del av arbeidet som bibliotekar besto
i å holde arrangementer for barn, og her fant Gotthardt ut at gode
historier er noe som kan få barn til å engasjere seg. Inspirert av de
historiene han fortalte barna ga han i 1984 ut sin skjønnlitterære
debut i form av et utvalg eventyr kalt ´Finn og hans menn og den

røde heksa`.
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