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Det grønne spor Louis Jensen Hent PDF I DET GRØNNE SPOR er Danmark dækket af is og aske. Kun i
midten, mellem Ismarken og Askeørkenen, er der liv. Her, i Det Grønne Spor, er et frodigt og mærkeligt

landskab med træer, hvis blade er syngende fugle.

Igennem dette forunderlige landskab rejser en dreng og en pige og et forvandlet barn. Undervejs får de
følgeskab af Pinglitot, en lille bitte mand, helt af ild. Og en lille iskvinde, Pinglitit. Og et nyt, magisk

puslespil som den bedrageriske, onde og helt igennem lede Hr. Rar & Venlig vil have fingrene i, så han kan få
al magt i hele verden. Dronning Margrethe, der står frysende inde i en isklump, møder de også. Og Orla og
Hr. Pletfri og en bedrøvet, men hæderlig Færgemand, rockorkesteret Is & Ild og en talende, syngende og

selvgående juke-box fra Vejle.

DET GRØNNE SPOR er fjerde og sidste bog i en serie på fire. De andre bøger hedder Krystalmanden,
Tusindfuglen og Hjerterejsen.
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