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Løvindens datter #1: Slyngelgudens valg Tamora Pierce Hent PDF I drømmen sad Alianne på en tyk gren i et
stort træ. Vinden suste i trækronen over hende, og duften af æbleblomster kom drivende fra et sted i

nærheden. Hun var omgivet af krager der hoppede fra gren til gren. Kragerne begyndte at nappe i hendes tøj
og hår. Det virkede som en form for undersøgelse. En ny krage slog sig ned på grenen over for hende. I

modsætning til de andre havde den glimtende ringe på hver klo og en kæde af funklende ædelsten om halsen.
„God dag, Kyprioth,“ sagde Alianne. „Jeg går ud fra at hele denne forestilling er dit påfund?“ Selvfølgelig,
svarede den juvelsmykkede krage. Du bad om hjælp, min ven. Disse krager har lovet at lære dig deres sprog,
så de kan spionere for dig. Alannas datter, Alianne, bliver taget til fange og solgt som slave på Kobberøerne,

der regeres af den sindssyge kong Oron. Men Alianne får hjælp af Slyngelguden Kyprioth ...

 

I drømmen sad Alianne på en tyk gren i et stort træ. Vinden suste i
trækronen over hende, og duften af æbleblomster kom drivende fra
et sted i nærheden. Hun var omgivet af krager der hoppede fra gren
til gren. Kragerne begyndte at nappe i hendes tøj og hår. Det virkede
som en form for undersøgelse. En ny krage slog sig ned på grenen
over for hende. I modsætning til de andre havde den glimtende ringe
på hver klo og en kæde af funklende ædelsten om halsen. „God dag,
Kyprioth,“ sagde Alianne. „Jeg går ud fra at hele denne forestilling
er dit påfund?“ Selvfølgelig, svarede den juvelsmykkede krage. Du
bad om hjælp, min ven. Disse krager har lovet at lære dig deres
sprog, så de kan spionere for dig. Alannas datter, Alianne, bliver

taget til fange og solgt som slave på Kobberøerne, der regeres af den
sindssyge kong Oron. Men Alianne får hjælp af Slyngelguden

Kyprioth ...
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