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Grisha 3: Skyggernes trone Leigh Bardugo Hent PDF MØRKNINGEN – den tidligere leder af Ravka – sidder
på igen på tronen, og landets skæbne hviler nu på skuldrene af en nedbrudt Solopvækker, en vanæret stifinder
og de ødelagte rester af den engang så storslåede grisha-hær. ALINA er stærkt svækket og befinder sig dybt
nede under jorden i et netværk af huler. Hun må underlægge sig Apparatets beskyttelse, selvom hun ikke
stoler på ham. Men hun har ikke opgivet drømmen om at finde Ildfuglen. Og da rygterne om et oprør når
hende, ved hun, at det er på tide at møde Mørkningen og hans skabninger igen. ILDFUGLEN – den sidste
forstærker – er det eneste, der kan forhindre Ravkas tilintetgørelse. Men fuglens magt kan koste Alina den
fremtid med Mal, som hun altid har drømt om. Alina begynder at optrævle Mørkningens hemmeligheder. Og
dermed afslører hun noget, der for altid vil ændre hendes forståelse af den magt, hun besidder, og af det bånd,

der binder hendes skæbne til hans. "Skyggernes trone" er tredje og sidste bog i Grisha-trilogien.
“Tryllebindende ... Bardugos verden vil give dig kuldegysninger.” – New York Times “Et førsteklasses

eventyr, en bevægende kærlighedshistorie og et fængslende mysterium i én bog.” – Rick Riordan, forfatter til
Percy Jackson-serien.

 

MØRKNINGEN – den tidligere leder af Ravka – sidder på igen på
tronen, og landets skæbne hviler nu på skuldrene af en nedbrudt
Solopvækker, en vanæret stifinder og de ødelagte rester af den
engang så storslåede grisha-hær. ALINA er stærkt svækket og

befinder sig dybt nede under jorden i et netværk af huler. Hun må
underlægge sig Apparatets beskyttelse, selvom hun ikke stoler på
ham. Men hun har ikke opgivet drømmen om at finde Ildfuglen. Og
da rygterne om et oprør når hende, ved hun, at det er på tide at møde
Mørkningen og hans skabninger igen. ILDFUGLEN – den sidste
forstærker – er det eneste, der kan forhindre Ravkas tilintetgørelse.
Men fuglens magt kan koste Alina den fremtid med Mal, som hun



altid har drømt om. Alina begynder at optrævle Mørkningens
hemmeligheder. Og dermed afslører hun noget, der for altid vil

ændre hendes forståelse af den magt, hun besidder, og af det bånd,
der binder hendes skæbne til hans. "Skyggernes trone" er tredje og
sidste bog i Grisha-trilogien. “Tryllebindende ... Bardugos verden vil

give dig kuldegysninger.” – New York Times “Et førsteklasses
eventyr, en bevægende kærlighedshistorie og et fængslende

mysterium i én bog.” – Rick Riordan, forfatter til Percy Jackson-
serien.
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