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BESKRIVNING

Så började det...En man utan minne kommer till Aldorn med det sedan länge fruktade budskapet att den
ondskefulle magikern Zalar åter står i begrepp att invadera Aldorn. Därigenom kommer den eviga striden
mellan ljusets gud Karlir och mörkrets gudinna Zita om herravälde över världen att blossa upp på nytt.
Den senaste striden dem emellan skedde för tusen år sedan då Karlirs magiker Ao besegrade Zitas
förkämpe Zalar och fördrev denne till landet Risor. På flera ställen i Aldorn börjar nu de gamla
profetiornas förutsägelser besannas, och mannen utan minne startar händelseutvecklingen utan att vara
medveten om det. Snart befinner sig en orn, en artarpräst, ett antal artarkrigare, en ung kvinnlig magiker
och en domerpräst på väg till landets huvudstad Gudstad för att varna de styrande om faran. Artarerna
medför kunskap, och ett budskap, till Aldorns konung från den forntida kung Ao. Ett budskap och en
kunskap som de har bevarat i tusen år. Men alla vet att Aldorn kommer att förlora striden med Zalar, för så
säger profetiorna, men de säger också att det finns en mycket liten möjlighet att efter nederlaget, besegra
Zalar, men endast om rätt personer gör rätt saker vid rätt tidpunkt. Aldorn står inför ett svårt och ohyggligt
nederlag, men ändå måste alla förenas - människor, orner, groster, artarer och alla andra folkslag - i en till
synes meningslös kamp mot Zalars fruktansvärda horder. För de har inget annat val! De som överlever
striden och tas tillfånga kommer att möta ett öde värre än döden. Zalars och Zitas mål är att utrota allt
levande och ersätta detta med sina egna skapelser. Och båda finner djup tillfredsställelse i andra varelsers
lidande. Nej, det finns inget annat val än att dö kämpande ... och hoppas att Karlirs förkämpar lyckas med
sina uppgifter.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Rån i Ystad - väktare förd till sjukhus | Aftonbladet

Den digitala väktaren placeras på en 18 meter hög mast och övervakar, dokumenterar och larmar vid
incidenter, dygnet runt, året runt, oavsett väder- och ...

BYA Väktarskolan - Jag vill bli väktare

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när
du besökt en sajt. Den består av en liten textfil ...

Väktare nedslagen och rånad i centrala Ystad - förd till sjukhus ...

Den ensamma väktaren bands fast, misshandlades och rånades vid en värdetransport i Ystad.
Värdetransportbolaget Loomis kritiseras för bristande säkerhet.
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VÄKTAREN

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84KTAREN&ln=se
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