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Urlas Skygge Saga Borg Hent PDF Lige siden Siri besejrede Grina og Iliana forsvandt, har der hersket fred i
Gläntarp. Byen er vokset, og mange nye beboere er kommet til. Siris datter, Jorun, er nu fjorten år gammel og
i lære som vølve. Hun er en ivrig elev og bliver irriteret, da hendes mor tøver med at lære hende de meget
svære kundskaber. Men Siri mener, at Jorun skal nyde barndommen så længe som muligt, for vølvens hverv

er en tung byrde. En dag da Jorun går i skoven for at samle urter, opdager hun en boplads. Den er
fremmedartet og modbydelig. Røg fra bål ligger som en tåge over pladsen, og en forfærdelig stank slår hende

i møde. Sagen fremføres for alle beboerne i Gläntarp. Runerne varsler fare. Nogen vil forsøge at ændre
fremtiden ved hjælp af løgne, bedrag og tvang. Mennesker vil dø. Alligevel beslutter rådet, at byen skal

komme på talefod med den nye boplads, selv om prisen for et vellykket møde kan vise sig at være høj. Urlas
skygge er nr. 4 i Saga Borgs serie Jarastavens vandring.

 

Lige siden Siri besejrede Grina og Iliana forsvandt, har der hersket
fred i Gläntarp. Byen er vokset, og mange nye beboere er kommet
til. Siris datter, Jorun, er nu fjorten år gammel og i lære som vølve.
Hun er en ivrig elev og bliver irriteret, da hendes mor tøver med at
lære hende de meget svære kundskaber. Men Siri mener, at Jorun

skal nyde barndommen så længe som muligt, for vølvens hverv er en
tung byrde. En dag da Jorun går i skoven for at samle urter, opdager
hun en boplads. Den er fremmedartet og modbydelig. Røg fra bål

ligger som en tåge over pladsen, og en forfærdelig stank slår hende i
møde. Sagen fremføres for alle beboerne i Gläntarp. Runerne varsler

fare. Nogen vil forsøge at ændre fremtiden ved hjælp af løgne,
bedrag og tvang. Mennesker vil dø. Alligevel beslutter rådet, at byen



skal komme på talefod med den nye boplads, selv om prisen for et
vellykket møde kan vise sig at være høj. Urlas skygge er nr. 4 i Saga

Borgs serie Jarastavens vandring.
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