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”Du skal få al min nåde.” Roland fl år kniplen fra

vagtens bælte. ”Bid om den her!”
Vagten ser skræmt op på ham.

”Bid om den!”
Roland fører kniplen ned foran hans mund og vagten

bider sammen om den. Han piber i smerte og kniber øjnene
sammen.

Roland fokuserer på hans ryg og nikker for sig selv.
”Her kommer nåden!”

Døden hersker i landet Surnam. Kun under Divanianskovens kroner holder elvere og druider stadig
stand mod troldmanden Byzant og hans uddøde

legioner.
Den unge halvelver Talisin har fundet et spor der
måske kan give verden en chance. Han må fi nde

Wahreils tekster der måske indeholder hemmeligheder der kan fælde den mørke fyrste, men først
må han undslippe de dødes land og samle en gruppe

der kan hjælpe ham til at nå sit mål.
Velkommen til en dyster fantasyverden, hvor du vil
møde helte, der er mindst lige så brutale som deres
fj ender. Helte der må kæmpe for ikke selv at blive

opslugt af mørket.
Velkommen til Skyggeliv, første bind af tre i serien

Wahreils Arv.
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