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Ulvens hule - 8. bind af Jarastavens Vandring Saga Borg Hent PDF Folket fra Gläntarp er draget til
Hjortabäck for at overvære Danas vølveindvielse. Men at så mange kraftting er samlet på ét sted, gør Dana

nervøs og giver hende fornemmelsen af, at ulvene samler sig uden for byen.

Måske skyldes hendes mærkelige sindsstemning bare, at ceremonien er så vigtig for hende. Men på den
anden side er det ikke kun den underlige fornemmelse, der nager hende – det er også en bævende rædsel for

en fremmed trussel, som hun ikke kan sætte fingeren på.

Bare tanken om alle disse mægtige kraftting og alle disse stærke vølver, som er samlet på så lille et område,
fylder hende med frygtsomme minder om vølvernes mislykkede forsøg på at fange Tertor og binde ham til

Urlas fødder ...

ULVENS HULE er ottende bind i serien om Jarastavens Vandring.
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