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Sumpbaronens rejse Christina E. Ebbesen Hent PDF Forlaget skriver: Hvis Gavin vil redde sin families
fremtid og sit len fra grev Ereks kløer, må han deltage i den royale ridderturnering. Men konkurrencen byder

på en lang og farlig rejse gennem landet, og Gavin mangler både penge og en væbner.

Rubin vil for alt i verden flygte fra sin fortid og en sindssyg ildvæver. Det sidste sted, nogen vil lede efter
ham, er i det elverfjendtlige menneskerige Karbon, men uden en beskytter vil han blive gjort til slave, så snart

menneskene ser hans lange ører.

Gavin og Rubin er hinandens eneste chance. 

Serien TIL ARETZ' ENDE er historien om et umage pars rejse over planeten Aretz, en verden med
mennesker, elvere, orker og harpyer, som du ikke har set dem før. I SUMPBARONENS REJSE må Gavin og
Rubin ikke blot kæmpe for deres overlevelse, men også for hinanden, for Karbon er ikke klar til et komplekst

forhold mellem to kammerater fra hver sin race.
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