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Tara og magtens segl Isa Lemvigh Clausen Hent PDF I landet Halvarden er Tara slave hos de grusomme

bratanere. Livet er hårdt for den forældreløse Tara, og hendes største ønske er en dag at kunne leve som et frit
menneske. Da hun en dag mister sin erstatningsmor, får Tara nok. Hun flygter! Det bliver starten på en farlig
rejse gennem Halvarden. Fyrst Baras har stjålet tronen, og befolkningen lever i frygt for hans tropper. Og
ingen tør alene sætte sig op mod magthaverne. På sin færd ud i friheden møder Tara nye mennesker, men
hvem kan hun stole på? Er Tara og hendes nye venner snedigere end bratanerne, fyrst Baras og soldaterne?
Hvis Tara kan finde ud af at samle til oprør, er der måske en chance for, at friheden genfindes i Halvarden.
Uddrag af bogen Hun stivnede og undgik lige med nød og næppe, at et skrig undslap hende. Lige neden for
træet stod kæmpen, bratanervagten, som havde fundet Kira død den vintermorgen for snart længe siden. Han
sparkede til den hule træstamme og kiggede ned. Han bøjede sig langsomt og samlede Taras bælte med forråd
op, som hun havde efterladt på jorden for foden af træet. Forbandede idiot, tænkte hun ved sig selv. Han stod
længe med det i hånden og bare kiggede på det. Tara stirrede ned på ham, ude af stand til at flytte sig, ude af
stand til at gemme sig. Langsomt gled hans blik op ad stammen. Og så skete det. Hans blik mødte hendes.

Bratanervagten, som hun på Kiras dødsdag havde kigget i øjnene og truet! Han så hende, og hun så ham. Han
lod bæltet glide ud af sine hænder, så det faldt til jorden, hvor han havde fundet det. Så kiggede han igen op
på hende, åbnede munden og råbte: – Hun er heller ikke her, baron! Jeg begynder at lede inde mod land nu.
Tara rystede. Af angst og lettelse. Kæmpen havde set hende, men han havde intet gjort. Han havde reddet

hende, og Tara fattede ikke hvorfor. Om forfatteren ISA LEMVIGH CLAUSEN er født i 1963 og opvokset på
Vestsjælland. Uddannet folkeskolelærer i dansk og historie. Er gift og har to børn. Bor og arbejder i Monte

Carlo.

 

I landet Halvarden er Tara slave hos de grusomme bratanere. Livet er
hårdt for den forældreløse Tara, og hendes største ønske er en dag at

kunne leve som et frit menneske. Da hun en dag mister sin
erstatningsmor, får Tara nok. Hun flygter! Det bliver starten på en
farlig rejse gennem Halvarden. Fyrst Baras har stjålet tronen, og

befolkningen lever i frygt for hans tropper. Og ingen tør alene sætte
sig op mod magthaverne. På sin færd ud i friheden møder Tara nye
mennesker, men hvem kan hun stole på? Er Tara og hendes nye



venner snedigere end bratanerne, fyrst Baras og soldaterne? Hvis
Tara kan finde ud af at samle til oprør, er der måske en chance for, at
friheden genfindes i Halvarden. Uddrag af bogen Hun stivnede og

undgik lige med nød og næppe, at et skrig undslap hende. Lige neden
for træet stod kæmpen, bratanervagten, som havde fundet Kira død
den vintermorgen for snart længe siden. Han sparkede til den hule
træstamme og kiggede ned. Han bøjede sig langsomt og samlede
Taras bælte med forråd op, som hun havde efterladt på jorden for
foden af træet. Forbandede idiot, tænkte hun ved sig selv. Han stod
længe med det i hånden og bare kiggede på det. Tara stirrede ned på
ham, ude af stand til at flytte sig, ude af stand til at gemme sig.

Langsomt gled hans blik op ad stammen. Og så skete det. Hans blik
mødte hendes. Bratanervagten, som hun på Kiras dødsdag havde
kigget i øjnene og truet! Han så hende, og hun så ham. Han lod

bæltet glide ud af sine hænder, så det faldt til jorden, hvor han havde
fundet det. Så kiggede han igen op på hende, åbnede munden og

råbte: – Hun er heller ikke her, baron! Jeg begynder at lede inde mod
land nu. Tara rystede. Af angst og lettelse. Kæmpen havde set hende,
men han havde intet gjort. Han havde reddet hende, og Tara fattede
ikke hvorfor. Om forfatteren ISA LEMVIGH CLAUSEN er født i
1963 og opvokset på Vestsjælland. Uddannet folkeskolelærer i dansk
og historie. Er gift og har to børn. Bor og arbejder i Monte Carlo.
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