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Dødens vingeslag - 6. bind af Jarastavens Vandring Saga Borg Hent PDF En mærkelig stemning har lagt sig
over Gläntarp. Folk er begyndt at sygne hen, og sultne ulve lusker rundt om byen. Siri fornemmer noget ondt

og søger hjælp i sine runer.

Runerne viser, at vølverne har overset en advarsel fra Urla. Nu vokser ondskaben i deres midte, og det had,
som bestemmer deres fremtid, er så voldsomt, at der kun er én vej, der vil føre til fremgang.

Kun ved at møde de værste trusler og rædsler ansigt til ansigt, og kun ved at ofre fem af Gläntarps bedste
mænd, vil byen og dens beboere stå tilbage, trygge og uskadte.

De kraftfulde vølver, Siri, Jorun og Dana må se magtesløse til, mens byens mægtigste mænd drager ud for at
bekæmpe det onde. Men vil det lykkes for mændene at besejre ondskaben og vende tilbage i live?

DøDENS viNGESLaG er sjette bind i serien om Jarastavens vandring.
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