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Vølvens datter Saga Borg Hent PDF De fremmede krigere overfaldt dem om morgenen. De fór hærgende
gennem byen og røvede, brændte og myrdede…

Den unge, smukke kvinde Siri ser sine frænder blive slået ihjel og sine veninder brutalt bortrøvet ligesom hun
selv. De sejles til fjendens boplads og Siri ved, hvad der venter dem. De skal gives bort til krigerne, som kan

gøre med dem, hvad de vil.

Men den første mand, som møder dem i den nye by er Vidar – byens høvding. Han er usædvanligt mild mod
kvinderne, og Siri drages imod ham. Men hun må være forsigtig, for hun ejer en farlig kundskab. Hun er

nemlig datter af sin bys vølve og er trænet i vølvens hemmelige lægekunst og kunsten at tyde gudernes tegn.
Men denne viden kan blive hendes død. En by må nemlig kun have en vølve – og Bäckakorset, som de nu er
kommet til, har allerede sin egen vølve – en smuk og farlig kvinde Grina, som forsvarer sin position fra første

færd…

Vølvens datter har det hele.
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