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DVÆRGEN REGIN OG HANS MAGISKE TRÆ Jo Baus\u00f8 Hent PDF Dværgen Regin er flygtet til

Danmark og skjuler sig i et magisk træ. Han bliver forfulgt at to dværge, Zig og Virve, som vil hævne sig på
ham. Ragnar, den rigeste dværg i deres bjerg, blev dræbt med Regins kniv. Fulde af had søger de efter Regin
– for at slå ham ihjel! Det magiske træ bliver fældet og bygget om til et klædeskab – i et hus, hvor der bor
mennesker. Regin flytter ind sammen med sit træ. Mennesket i huset opdager, at der sker mystiske ting
omkring det nye skab. Regin er tvunget til at bruge magi – i kampen om magten og det magiske træ – alt

imens Zig og Virve nærmer sig. Uddrag af bogen Virve bladrede i avisen. ”Vi har ham!” råbte han og bankede
fingeren ned på en side. ”Der er fundet nogle sjældne guldmønter ved et egetræ. Billedet, se. Det er hans

mønter. Jeg er helt sikker!” Zig så på det grynede foto. Dér var mønterne, hans families mønter. Der var slet
ingen tvivl. Regin havde gemt eller tabt dem i skoven. Det var en sensation at finde guldmønter, derfor skrev
avisen om det. Virve læste begejstret artiklen højt: ”Skovarbejderne så en lav pæreformet skikkelse, som
haltede ind i skoven. De ved ikke, om guldmønterne tilhører den ukendte person.” Zig så op. ”Lav,

pæreformet skikkelse?” hvæsede han. Stemmen bævrede af vrede: ”Det kan kun være Regin. Han er heldigvis
såret.” Om forfatteren Jo Bausø er født 1970 i Sønderjylland. Dværgen Regin og hans magiske træ er hendes

debut.

 

Dværgen Regin er flygtet til Danmark og skjuler sig i et magisk træ.
Han bliver forfulgt at to dværge, Zig og Virve, som vil hævne sig på
ham. Ragnar, den rigeste dværg i deres bjerg, blev dræbt med Regins
kniv. Fulde af had søger de efter Regin – for at slå ham ihjel! Det
magiske træ bliver fældet og bygget om til et klædeskab – i et hus,
hvor der bor mennesker. Regin flytter ind sammen med sit træ.

Mennesket i huset opdager, at der sker mystiske ting omkring det nye
skab. Regin er tvunget til at bruge magi – i kampen om magten og
det magiske træ – alt imens Zig og Virve nærmer sig. Uddrag af

bogen Virve bladrede i avisen. ”Vi har ham!” råbte han og bankede



fingeren ned på en side. ”Der er fundet nogle sjældne guldmønter
ved et egetræ. Billedet, se. Det er hans mønter. Jeg er helt sikker!”
Zig så på det grynede foto. Dér var mønterne, hans families mønter.
Der var slet ingen tvivl. Regin havde gemt eller tabt dem i skoven.
Det var en sensation at finde guldmønter, derfor skrev avisen om det.

Virve læste begejstret artiklen højt: ”Skovarbejderne så en lav
pæreformet skikkelse, som haltede ind i skoven. De ved ikke, om
guldmønterne tilhører den ukendte person.” Zig så op. ”Lav,

pæreformet skikkelse?” hvæsede han. Stemmen bævrede af vrede:
”Det kan kun være Regin. Han er heldigvis såret.” Om forfatteren Jo
Bausø er født 1970 i Sønderjylland. Dværgen Regin og hans magiske

træ er hendes debut.
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