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Het is een doodgewone zomer voor Monika, Sigurd en Sandra. Totdat prins Carvallo hun leven komt
binnengevlogen. Als hij ze meeneemt op een magische reis belanden ze in een vreemde wereld bij tovenares

Ga-gacca. Sandra wordt betoverd en de anderen doen hun uiterste best om haar te redden.

De reeks over de tovervalk is geschreven door Peter Gotthardt en geïllustreerd door Jan Solheim. Lees ook de
andere boeken in de serie over De tovervalk: De gekke heks, De gekooide valk, De demonenkoningin en De

dochter van de drakenkoning.

De tovervalk 2 - De gekooide valk:

Sigurd, Sandra en Monika zijn blij verrast als ze weer bezoek krijgen van prins Carvallo. Opnieuw neemt hij
ze mee naar een vreemde wereld. Maar zodra ze zijn aangekomen wordt Carvallo gevangengenomen en
afgevoerd naar de naargeestige burcht Isengrim. Om hem te bevrijden moeten zijn drie vrienden eerst het

geheim van de burcht ontrafelen.

Peter Gotthardt (geb. 1946) is een Deense kinderboekenschrijver die een opleiding tot bibliothecaris heeft
gevolgd. In 2006 is Gotthardt gestopt met zijn werk op de kinderafdeling van een bibliotheek om zich

volledig op zijn schrijverscarrière te kunnen richten. Een deel van zijn werk als bibliothecaris bestond in het
organiseren van activiteiten voor kinderen. Hier kwam Gotthardt erachter dat je met een goed verhaal de

belangstelling van kinderen voor een onderwerp kunt wekken. Geïnspireerd door de verhalen die hij aan de
kinderen vertelde, gaf hij in 1984 zijn eerste kinderboek uit: een verzameling sprookjes met de titel Finn en
zijn mannen en de rode heks. Naderhand heeft Peter Gotthardt nog een groot aantal kinderboeken geschreven,

waaronder De zoektocht naar het meesterboek (2000) en De doden komen ‘s nachts tevoorschijn (2003).

 

De tovervalk 1 - De gekke heks:

Het is een doodgewone zomer voor Monika, Sigurd en Sandra.
Totdat prins Carvallo hun leven komt binnengevlogen. Als hij ze
meeneemt op een magische reis belanden ze in een vreemde wereld
bij tovenares Ga-gacca. Sandra wordt betoverd en de anderen doen

hun uiterste best om haar te redden.

De reeks over de tovervalk is geschreven door Peter Gotthardt en
geïllustreerd door Jan Solheim. Lees ook de andere boeken in de
serie over De tovervalk: De gekke heks, De gekooide valk, De

demonenkoningin en De dochter van de drakenkoning.

De tovervalk 2 - De gekooide valk:



Sigurd, Sandra en Monika zijn blij verrast als ze weer bezoek krijgen
van prins Carvallo. Opnieuw neemt hij ze mee naar een vreemde

wereld. Maar zodra ze zijn aangekomen wordt Carvallo
gevangengenomen en afgevoerd naar de naargeestige burcht

Isengrim. Om hem te bevrijden moeten zijn drie vrienden eerst het
geheim van de burcht ontrafelen.

Peter Gotthardt (geb. 1946) is een Deense kinderboekenschrijver die
een opleiding tot bibliothecaris heeft gevolgd. In 2006 is Gotthardt
gestopt met zijn werk op de kinderafdeling van een bibliotheek om
zich volledig op zijn schrijverscarrière te kunnen richten. Een deel
van zijn werk als bibliothecaris bestond in het organiseren van

activiteiten voor kinderen. Hier kwam Gotthardt erachter dat je met
een goed verhaal de belangstelling van kinderen voor een onderwerp
kunt wekken. Geïnspireerd door de verhalen die hij aan de kinderen
vertelde, gaf hij in 1984 zijn eerste kinderboek uit: een verzameling

sprookjes met de titel Finn en zijn mannen en de rode heks.
Naderhand heeft Peter Gotthardt nog een groot aantal kinderboeken
geschreven, waaronder De zoektocht naar het meesterboek (2000) en

De doden komen ‘s nachts tevoorschijn (2003).
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