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Vindens øje Saga Borg Hent PDF I flere år har Siri og hendes folk levet i fred i Gläntarp, og Siri begynder at
tro, at den onde vølve Grina endelig har glemt sit had til hende.

Men freden forstyrres, da Siris datter finder en hårdt såret mand i skoven. Det er en af Ionals mænd. Han
beder hende om at hente Siri, men inden hun når frem, er han død. Siri mærker stærke magter røre på sig, og
hendes bekymring for byen vokser. Hvorfor er manden kommet? Er det muligt, at nye farer truer deres lille

by?

Nogle dage senere møder hun Ional i skoven, og han har dårlige nyheder. Ifølge en gammel profeti skal en
gylden mø, en mægtig vølve, træde frem og lede byerne i striden mod Grina. Ionals mor, Iliana, er overbevist
om, at det er hende, der er den udvalgte. Men den, der er udvalgt, står på de lyse magters side, og Iliana er

lige så ond som Grina.
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I flere år har Siri og hendes folk levet i fred i Gläntarp, og Siri
begynder at tro, at den onde vølve Grina endelig har glemt sit had til

hende.

Men freden forstyrres, da Siris datter finder en hårdt såret mand i
skoven. Det er en af Ionals mænd. Han beder hende om at hente Siri,
men inden hun når frem, er han død. Siri mærker stærke magter røre
på sig, og hendes bekymring for byen vokser. Hvorfor er manden

kommet? Er det muligt, at nye farer truer deres lille by?

Nogle dage senere møder hun Ional i skoven, og han har dårlige
nyheder. Ifølge en gammel profeti skal en gylden mø, en mægtig
vølve, træde frem og lede byerne i striden mod Grina. Ionals mor,
Iliana, er overbevist om, at det er hende, der er den udvalgte. Men
den, der er udvalgt, står på de lyse magters side, og Iliana er lige så

ond som Grina.
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