
De svages beskytter #1: Page på prøve
Hent bøger PDF

Tamora Pierce
De svages beskytter #1: Page på prøve Tamora Pierce Hent PDF Uden tøven vadede Keladry ud fra bredden.
Hun standsede brat, stående i vand til midt på lårene. En gigantisk, pelsklædt edderkop med menneskeansigt
dukkede frem fra træerne på den modsatte bred. Den stirrede på hende og blottede sine skarpe tænder i et
bredt grin. Keladry borede hænderne ned i flodbunden efter kasteskyts. Hun fandt to sten og slyngede den
første af al sin kraft ... ”Piger er skrøbelige, mere følelsesbetonede og lettere at skræmme. De har ikke så
stærke arme som mænd. De bliver hurtigt trætte. Denne pige kan blive en risiko for dem hun skal gøre

tjeneste med.” Den indstilling møder Keladry hos lederen af Tortalls væbnerskole, hvor hun, som den første
pige i ti år, er blevet optaget som page - på prøve! Skolens leder er ikke den eneste som ønsker Keladry langt

væk, så hun må slås for at gennemføre det første år - selv Alanna kan ikke hjælpe hende.

 

Uden tøven vadede Keladry ud fra bredden. Hun standsede brat,
stående i vand til midt på lårene. En gigantisk, pelsklædt edderkop
med menneskeansigt dukkede frem fra træerne på den modsatte bred.
Den stirrede på hende og blottede sine skarpe tænder i et bredt grin.
Keladry borede hænderne ned i flodbunden efter kasteskyts. Hun
fandt to sten og slyngede den første af al sin kraft ... ”Piger er

skrøbelige, mere følelsesbetonede og lettere at skræmme. De har
ikke så stærke arme som mænd. De bliver hurtigt trætte. Denne pige

kan blive en risiko for dem hun skal gøre tjeneste med.” Den
indstilling møder Keladry hos lederen af Tortalls væbnerskole, hvor
hun, som den første pige i ti år, er blevet optaget som page - på
prøve! Skolens leder er ikke den eneste som ønsker Keladry langt

væk, så hun må slås for at gennemføre det første år - selv Alanna kan



ikke hjælpe hende.
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