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Sabers udsendinge. 2. bind K\u00e5re Bluitgen Hent PDF 'Sabers udsendinge' er en spændende eventyrroman

om ni menneskers rejse efter Bogen. Det er også en symbolladet fortælling, hvor romanens personer
repræsenterer forskellige religioner og dermed forskellige svar på tilværelsens store spørgsmål. 'Mod

solsengens himmelhjørne' er andet bind af to og henvender sig til både unge og voksne. I Miren har krigen
lagt landet øde. I cedertræskovene hersker kongetigeren, i Ninguna de konger, der er værst af alle. Jagten på
Bogen kræver ofre, store ofre, og bliver til jagten på bogstjælerne. Sporjægerne har kastet sig i sadlerne, Opus
Deis ryttere har ikke forladt deres, og det er ikke kun fra Ninguna og Chatolien, at patruljer rider ud for at

lede efter det vigtigste under de ni himmelhjørner. For Sabers udsendinge er forgiftninger, frosten, skovbrande
og orkaner farlige modstandere. Men endnu farligere er de tanker, ingen tænker højt.
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menneskers rejse efter Bogen. Det er også en symbolladet fortælling,

hvor romanens personer repræsenterer forskellige religioner og
dermed forskellige svar på tilværelsens store spørgsmål. 'Mod

solsengens himmelhjørne' er andet bind af to og henvender sig til
både unge og voksne. I Miren har krigen lagt landet øde. I

cedertræskovene hersker kongetigeren, i Ninguna de konger, der er
værst af alle. Jagten på Bogen kræver ofre, store ofre, og bliver til
jagten på bogstjælerne. Sporjægerne har kastet sig i sadlerne, Opus
Deis ryttere har ikke forladt deres, og det er ikke kun fra Ninguna og
Chatolien, at patruljer rider ud for at lede efter det vigtigste under de
ni himmelhjørner. For Sabers udsendinge er forgiftninger, frosten,
skovbrande og orkaner farlige modstandere. Men endnu farligere er

de tanker, ingen tænker højt.
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