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Dronningens tåre Josefine Ottesen Hent PDF Mira er flygtet ud på de skjulte øer i deltaet, hvor flere og flere
truwaer søger ly for ikke at blive sendt i minerne af landets nye magthavere. Her oplærer den gamle Zaddi
Enøje hende som dæmonbetvinger, så hun kan beskytte sit folk og tage kampen op med de kræfter, som

Gidaric, den nye Kundskabens Mester, slipper løs over Dakja. Men hvordan vælger man den rette vej for sig
selv og andre, når livet står på spil. Og hvordan skal en ung pige tage kampen op mod en granvoksen mand,
hvis forførende magt hun slet ikke er ufølsom overfor? 'Der er ikke de vingebaskende eksperimenter i sproget,
men det opvejes så rigeligt af den styrke, der er indvævet i ordene allerede fra side et. Hør så efter! Det er
alvor!' skrev Steffen Larsen i Politiken om Dæmonernes hvisken, der er første bind i trilogien 'Historien om

Mira'. Læs mere på www.historienommira.dk.
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