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Jørgensens fantasyserie om Svava, der ikke kender sin fortid. Som ganske lille blev hun fundet på stranden

med en sjælden ravmedaljon om halsen. Men ingen ved, hvor hun kom fra.

Svava opdager, at hendes forsvundne far havde en vigtig opgave. Han bragte det magiske ædelrav til
troldmændene i Dybhavn. Uden magi kan troldmændene ikke beskytte byen mod de frygtelige gråvinger. Så
Svava må overtage sin fars mission og bringe ædelravet sikkert frem. Men rejsen fra øen bag tågeskjoldet til
Dybhavn er lang og farlig, og to mænd jagter Svava og hendes ravmedaljon. Den ene har stor magt, og den

anden er villig til at dræbe hende …

Bodil El Jørgensen er bl.a. kendt for sin populære krimiserie Esme og Igor.
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