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Den grønne ø 2 - Blodvarslet Mette Finderup Hent PDF Vikingepigen Gyrith er på flugt fra Danmark, hvor
hun efterlader både veninder og ikke mindst kærligheden til den vidunderlige Balder. Gudinden Freja har
svoret at tage alle, hun nogensinde vil komme til at elske, fra hende, og Gyrith er nu på vej til Irland, hvor

hun skal bo hos sine rigtige forældre.

Gyriths nye land er forunderligt med helt egne legender og mystiske ånder, der er blevet fortrængt til
undergrunden af kristendommen, og Gyrith hvirvles ind i et hæsblæsende spil om magt, penge og tro. Hun

nægter dog at lade sig bruge som en brik i spillet. Hun vil være herre over sin egen skæbne.

 

... men over hende - højt oppe på himlen - svæver en kæmpefugl med bronzefarvede vinger: Freja er fulgt
efter hende fra Danmark i sin fugleham, og kærlighedens gudinde har naturligvis ikke opgivet at få sin hævn.

 

 

BLODVARSLET er anden del i serien Den Grønne Ø - en fortælling om en viljestærk pige der prøver at finde
sin plads i verden, og om at elske de forkerte af alle de rigtige grunde.
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