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Og de blev lokket Sidsel Sander Mittet Hent PDF Forlaget skriver: Nej, flertallet klarer det ikke, sagde min
far ofte, men vi giver dem muligheden for at opleve en lidenskab, de aldrig har turdet drømme om. Det er

vores gave til menneskene som tak for deres frugtbarhed.

I Bjerget, elvernes verden, kæmper adelskvinden Askatla for at hævne en uret begået af sin fosterbror.

I verden udenfor, menneskenes verden, hjemsøges ekssoldaten Johannes af mystiske drømme om en
lokkende, gråøjet elverkvinde, mens den universitetsstuderende Sigrid forsøger at finde ud af, hvad der sker

med hende.

Hvorfor gør hun mænd skøre af lyst? Hvad sker der med hendes ryg? Er hun overhovedet menneskelig?
Bjergtaget 1 – Og de blev lokket er første bind i fantasyserien Bjergtaget.

Sagt om Sidsel Sander Mittets bøger:

 ️ ️ ️ ️ ️
“Dansk fantasy i verdensklasse”

Læsehest med fantasy.

 ️ ️ ️ ️ ️
“De bedste, jeg nogensinde har læst!”

Flyv med mig.

 ️ ️ ️ ️ ️
“Mine absolutte favoritter nogensinde”

Wondrous Bibliophile.

 ️ ️ ️ ️ ️
“Suveræn dansk fantasy”

Litteratursiden.

 ️ ️ ️ ️ ️ ️
“International klasse”

Skrivepulten.
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