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Fløkerens profeti - Shihada-trilogien bind 3 Birgitte Vestermark Hent PDF Jeg kastede et længselsfuldt blik
ud i søen, men noget holdt mig tilbage. Måske fornemmelsen af, at min hemmelighed ville blive afsløret, hvis
jeg nølede meget længere. Overfladen var blank og glat som et spejl, men i stedet for refleksionerne af mit
eget spejlbillede, så jeg det tågede omrids af en lejr. Adskillige gule telte stod opmarcheret i et øde og gråt
landskab. Vinden flåede i de åbentstående teltdøre, men der var ingen mennesker at se nogen steder. Det var

tidligt om morgenen at dømme efter lyset, der langsomt blev skarpere.

Teltene trådte tydeligere frem nu og stod knivskarpt på søens blanke spejl. De kom langsomt nærmere, som
om jeg blev suget hen mod indgangen af det forreste og største telt.

Efter at drengen Hord drikker af indsigtens kilde bliver han i stand til at se både fortid og fremtid. Og det skal
vise sig at blive nyttigt i det endelige opgør med Waziens styrker.

Fløkerens Profeti er 3. og sidste bind af Shihada-trilogien. Genre: Fantasy for større børn.
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