
Katriona 1: Sølvhesten
Hent bøger PDF

Lene Kaaberbøl

Katriona 1: Sølvhesten Lene Kaaberbøl Hent PDF Landet Breda har er ved at komme på fode igen efter
mørke tider, hvor det mandlige køn vendte naturen mod mennesket, men det længe siden, og balancen er nu

genoprettet. Kvinderne har overtaget, i hvert fald hvad angår besiddelser af jord.

Den 12-årige Katriona bor på kroen sammen med sin mor Teresa, som også er bestyrer af kroen. Lejesoldaten
Cornelius, moderens kæreste bor der også , men Katriona og Conelius kan ikke enes. En dag rider en

Sølvrytter ind på gårdspladsen med Sølvhesten, hvilket kommer til at betyde ændringer i Katrionas tilværelse.

”Cornelius knaldede sin store næve mod dørstolpen. “Jeg skal lære dig ...” sagde han. “Jeg skal lære dig at
tale ordentligt til folk!” Sølvhesten hvinede og hamrede det ene forben i gulvet, så der stod gnister af stenene.

“Du skræmmer hesten,” sagde Kat. “Kom her,” sagde Cornelius med den lave stemme, der betød, at det her
var den sidste advarsel. Men Kat rystede på hovedet og knugede om den halmvisk, hun var ved at tørre

hoppen med.

“Nej,” sagde hun. “Du kan jo selv komme og hente mig!” For hun vidste pludselig, med en kildrende
fornemmelse af overlegenhed, at hendes stedfar var bange for den sære sølvhest med de gyldne rovdyrøjne ...

”Sølvhesten”er indlæst som lydbog af Dianna Vangsaa
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