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Pigerne fra Nordsletten 5 - Dragekongen Line Kyed Knudsen Hent PDF Sita er syg af bekymring over Anne,
der er blevet lokket til at gifte sig med den forræderiske og onde prins Damian. Ingen ved, hvor Damian og
Anne er sejlet hen, eller hvad Damian er ude på. Da Sita får nys om, at han har en foruroligende last med om
bord på skibet, beslutter hun sig for selv at skride ind i eftersøgningen for at redde Anne – før det er for sent.

DRAGEKONGEN – er 5. del af den fantastiske fortælling om de tre piger fra Nordsletten, der bliver viklet
ind i et dramatisk eventyr, mens de prøver at opspore deres rigtige familier. Undervejs møder de en uregerlig
prinsesse og en mystisk prins, en vild bjørn, nogle dejlig heste, en kærlig og madglad konge, en flok onde
hekse, der spiser spædbørn, en far fra Sydhavet, en dansende troldmand, nørden Nicolaus – og mange flere.

Og de finder ud af, at de ikke er helt almindelige piger.
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