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De tre tyste – Elaras trøst Synne Kristine Eriksen Hent PDF ”Kom,” siger skyggen, og hendes stemme er is og
ulm. Han synker. ”Jeg …” ”Kom,” siger hun igen, blidere. Han kan ikke få øjnene fra hendes, de er lysegrå
som tynde flager af flint, der gennemskinnes af solen, og de borer sig ind i hans, ind i ham. Varme skyller ind
over ham, og han får lyst til at gøre, som hun siger. Han tager hendes hånd og følger efter hende, væk fra
lejren, dybere ind i Skoven. Bavnelandet ruster sig til krig. Mørke kræfter trænger frem i Skoven. Mod nord
gør klokkemagerne et sidste, desperat forsøg på at forhandle fred med skyggerne. Imens klokkemageren
Myrhat kæmper for at nå hjem til Tågeskansen, sniger håbløsheden sig ind på Sigurd. Vil han nogensinde
finde sin søster? Og hvis han gør, hvad så? Intet kan nogensinde blive det samme igen. Men dybt inde i
Skoven møder han skyggen Oresme. Og hun vender op og ned på alt, hvad han troede, han vidste om
skyggerne. Elaras Trøst er andet bind i fantasy-trilogien De Tre Tyste. Første bind hedder Beskytteren.

”Kom,” siger skyggen, og hendes stemme er is og ulm. Han synker.
”Jeg …” ”Kom,” siger hun igen, blidere. Han kan ikke få øjnene fra
hendes, de er lysegrå som tynde flager af flint, der gennemskinnes af
solen, og de borer sig ind i hans, ind i ham. Varme skyller ind over
ham, og han får lyst til at gøre, som hun siger. Han tager hendes hånd
og følger efter hende, væk fra lejren, dybere ind i Skoven.
Bavnelandet ruster sig til krig. Mørke kræfter trænger frem i Skoven.
Mod nord gør klokkemagerne et sidste, desperat forsøg på at
forhandle fred med skyggerne. Imens klokkemageren Myrhat
kæmper for at nå hjem til Tågeskansen, sniger håbløsheden sig ind
på Sigurd. Vil han nogensinde finde sin søster? Og hvis han gør,
hvad så? Intet kan nogensinde blive det samme igen. Men dybt inde i
Skoven møder han skyggen Oresme. Og hun vender op og ned på alt,
hvad han troede, han vidste om skyggerne. Elaras Trøst er andet bind

i fantasy-trilogien De Tre Tyste. Første bind hedder Beskytteren.
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