
Dæmonens spind
Hent bøger PDF

Mikkel Wendelboe
Dæmonens spind Mikkel Wendelboe Hent PDF Fanget i deres elverskikkelser må Lucas, Chris og Lasse

begive sig ud på en farefuld rejse for at redde Aiña, Jorden og alle deres nye venner. Pludselig står der meget
mere på spil end muligheden for at blive dem selv igen. Frygtelige fjender lurer i skyggerne, mens Lucas

kæmper med sine indre dæmoner. Er han elver, eller er han menneske? Og kan hans spaltede sjæl samles om
at redde Stjerne og elverne? ”Lad mig være i fred. Jeg ved godt, hvem jeg er.” Jeg forsøgte at overbevise mig

selv om, at det faktisk var sandt. ”Så det gør du? Du er to personer i én, Lucas. Trist. Hjerteskærende.
Tragikomisk.” Samvittigheden spillede bedrøvet. Jeg knyttede hænderne. ”Lad mig være i fred.” Stemmen
grinede og hviskede, ”du er på den spaltesjæl. Godt og grundigt på den. Du kan ikke være to ting, så hvad er
du så?” Den holdt en pause, inden den drillende kom igen. ”Du er ingenting, Lucas. Ingenting, før du vælger

…”
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