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Isfolket 17 - Dødens have Margit Sandemo Hent PDF Daniel Lind af Isfolket drog alene ud på den lange rejse
til nenetserne ved Karahavets kyster. Her traf han Shira, Vendels datter, der var udvalgt til at hæve Isfolkets
onde forbandelse. Men først måtte Shira gennemgå en række umenneskelige prøvelser. Det blev en lang og
skrækindjagende færd gennem selveste Dødens have ...   Dette er 17. bog i sagaen om Isfolket - om den onde
Tengels efterkommere og deres pagt med djævelen. BOGRUMMET giver bogen 4 ud af 5 stjerner og skriver:
Daniel Lind af isfolket rejser i denne bog til Nenetserne ved Karahavets kyster. Han har en forudanelse om, at
han er forudbestemt til at løse isfolkets gåde. Han håber på at finde gådens oprindelse og derpå kunne opløse
den forbandelse, der hviler over isfolket. På samme tid håber han at finde den datter som Vendel Grip fik med
Tun-sijs datter Sinsiew. Daniel finder Vendels datter Shira, og finder samtidig ud af at pigens morfar Irovar
har opdraget hende til en bestemt opgave, nemlig at ophæve isfolkets forbandelse. Shira er opdraget til at
være helt igennem god, fordi hun skal til de fire vindes bjerg og gennemgå den lange vej gennem dødens

have, hvor hun udsættes for en lang række skrækkelige prøver. Så følg denne spændende og meget
overnaturlige bog i serien om isfolket. Klarer Shira den umenneskelige opgave? Bogen er rigtig spændende,
den er noget mere overnaturlig end sine forgængere, men det gør nu ikke noget, synes jeg. Som de tidligere
bøger får man nogle svar og samtidig åbnes en masse spørgsmål. Sådan må det jo nødvendigvis også være,

når der stadig resterer 30 bøger i serien.

 

Daniel Lind af Isfolket drog alene ud på den lange rejse til
nenetserne ved Karahavets kyster. Her traf han Shira, Vendels datter,
der var udvalgt til at hæve Isfolkets onde forbandelse. Men først

måtte Shira gennemgå en række umenneskelige prøvelser. Det blev
en lang og skrækindjagende færd gennem selveste Dødens have ...  

Dette er 17. bog i sagaen om Isfolket - om den onde Tengels
efterkommere og deres pagt med djævelen. BOGRUMMET giver
bogen 4 ud af 5 stjerner og skriver: Daniel Lind af isfolket rejser i

denne bog til Nenetserne ved Karahavets kyster. Han har en



forudanelse om, at han er forudbestemt til at løse isfolkets gåde. Han
håber på at finde gådens oprindelse og derpå kunne opløse den

forbandelse, der hviler over isfolket. På samme tid håber han at finde
den datter som Vendel Grip fik med Tun-sijs datter Sinsiew. Daniel
finder Vendels datter Shira, og finder samtidig ud af at pigens morfar
Irovar har opdraget hende til en bestemt opgave, nemlig at ophæve
isfolkets forbandelse. Shira er opdraget til at være helt igennem god,
fordi hun skal til de fire vindes bjerg og gennemgå den lange vej

gennem dødens have, hvor hun udsættes for en lang række
skrækkelige prøver. Så følg denne spændende og meget
overnaturlige bog i serien om isfolket. Klarer Shira den

umenneskelige opgave? Bogen er rigtig spændende, den er noget
mere overnaturlig end sine forgængere, men det gør nu ikke noget,
synes jeg. Som de tidligere bøger får man nogle svar og samtidig

åbnes en masse spørgsmål. Sådan må det jo nødvendigvis også være,
når der stadig resterer 30 bøger i serien.
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