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Elverskud 3: Skyggehævn Nicole Boyle Rødtnes Hent PDF ’’Hvor vover I!’’ Åmandens hvide krop springer
op ad vandet. Raseriet koger i hans blik. Kirse ligger stadig gispende på jorden. Jeg forsøger at vride de sorte

orme af hende, men for hver orm, jeg river af, griber to nye fat i hende.
’’Hvor vover I at stjæle min kone!’’ Åmandens råb runger gennem træerne. ”Og hvor vover du at prøve at
flygte ...’’ Han bøjer sig ind over Kirse. Ormene giver en hvæsende lyd fra sig, mens de strammer grebet om

hendes hals. Kirse hiver efter vejret. Hendes ansigt bliver mere og mere blegt.
’’Stop det der!’’ råber jeg. ’’Du dræber hende!’’

Birke og Rosa er rejst tilbage til Tørveby for at befri deres søster, Kirse, men Åmanden giver hende ikke fra
sig uden kamp. Hjemme venter også Malte, og snart står Birke over for sit livs sværeste valg: Vil hun fortælle

Malte sandheden eller miste ham for altid?

"Skyggehævn" er tredje og sidste bind i trilogien "Elverskud".

 

’’Hvor vover I!’’ Åmandens hvide krop springer op ad vandet.
Raseriet koger i hans blik. Kirse ligger stadig gispende på jorden. Jeg
forsøger at vride de sorte orme af hende, men for hver orm, jeg river

af, griber to nye fat i hende.
’’Hvor vover I at stjæle min kone!’’ Åmandens råb runger gennem
træerne. ”Og hvor vover du at prøve at flygte ...’’ Han bøjer sig ind
over Kirse. Ormene giver en hvæsende lyd fra sig, mens de strammer
grebet om hendes hals. Kirse hiver efter vejret. Hendes ansigt bliver

mere og mere blegt.
’’Stop det der!’’ råber jeg. ’’Du dræber hende!’’

Birke og Rosa er rejst tilbage til Tørveby for at befri deres søster,
Kirse, men Åmanden giver hende ikke fra sig uden kamp. Hjemme
venter også Malte, og snart står Birke over for sit livs sværeste valg:

Vil hun fortælle Malte sandheden eller miste ham for altid?

"Skyggehævn" er tredje og sidste bind i trilogien "Elverskud".
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