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Ondskabens tegn Saga Borg Hent PDF Onde tider har ramt Bäckakorset. Fremmede krigere har brutalt myrdet
byens mænd, og nu går Siri rundt og leder efter sin elskede Vidar, byens høvding. Overfaldet mod byen kom
uden varsel, og Siri ved, at hendes fjende Grina står bag. Grina har hadet Siri, lige siden Siri afslørede hende
som falsk vølve, og Grina blev tvunget til at forlade byen. Nu har Grina fået en ny herre, en ond og mægtig
mand, som har lært hende op til vølve og vist hende ondskabens magt. Takket være den mystiske fremmede
er Grina blevet en kraftfuld og ond vølve, som nu sværger hævn. Vidar er forsvundet, og Siri indser, at hun og
hendes venner må forlade byen, inden krigerne vender tilbage. Men hvor skal de tage hen, og hvordan skal
hun klare sig uden Vidar? Siri holder beskyttende hænderne over maven. Hende og Vidars barn skal fødes
efter vinteren, og nu kommer han aldrig til at se det. Ondskabens tegn er nr. 2 i Saga Borgs serie Jarastavens

vandring.

 

Onde tider har ramt Bäckakorset. Fremmede krigere har brutalt
myrdet byens mænd, og nu går Siri rundt og leder efter sin elskede
Vidar, byens høvding. Overfaldet mod byen kom uden varsel, og Siri
ved, at hendes fjende Grina står bag. Grina har hadet Siri, lige siden
Siri afslørede hende som falsk vølve, og Grina blev tvunget til at

forlade byen. Nu har Grina fået en ny herre, en ond og mægtig mand,
som har lært hende op til vølve og vist hende ondskabens magt.

Takket være den mystiske fremmede er Grina blevet en kraftfuld og
ond vølve, som nu sværger hævn. Vidar er forsvundet, og Siri indser,
at hun og hendes venner må forlade byen, inden krigerne vender
tilbage. Men hvor skal de tage hen, og hvordan skal hun klare sig
uden Vidar? Siri holder beskyttende hænderne over maven. Hende



og Vidars barn skal fødes efter vinteren, og nu kommer han aldrig til
at se det. Ondskabens tegn er nr. 2 i Saga Borgs serie Jarastavens

vandring.
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