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Hun er vokset op på gården Kildevæld.

Og hun kan tale med træerne.
Men en dag sker der noget slemt.

Selma er nødt til at flygte.
I skoven møder hun Stensig.

Han hjælper hende.
Men kan Selma stole på Stensig?

Og hvor er hendes mor?
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Rejsen til Fjordlandet 2

Fanget af ilden 3
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med serien Sandhedens Magt 1-3. Anette Ellegaard skriver både for børn og voksne, og du kan læse mere om
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en anden letlæst fantasy-serie, Anette har skrevet.
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