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Varulvens forbandelse Mette Sejrbo Hent PDF Emilie må sande, at hendes værste frygt er blevet til

virkelighed, præcis som runerne spåede. Vølverne kastes ud i en dramatisk jagt på den mand, hun lukkede ind
i sit hjerte. Men kan Emilie gøre, hvad kaldet kræver af hende? Kan hun dræbe ham, når de står ansigt til
ansigt? Samtidig kæmper Jonas en indædt kamp om sin egen krop. Ulven lokker med et ukompliceret liv
uden smerte og skyldfølelse, mens hans menneskelige side nægter at glemme kvinden, han elsker. Vred og

desperat følger han et spor, der måske kan ophæve forbandelsen og sætte hans familie fri. Men ikke alt er sort
og hvidt, og mens vølvernes jagt på varulvene spidser til, sniger den mørke sig tættere på sin udvalgte pige
end nogensinde før. Varulvens forbandelse er andet bind i Ulfhedin-sagaen, en mytologisk fantasyserie for

voksne.
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den mand, hun lukkede ind i sit hjerte. Men kan Emilie gøre, hvad
kaldet kræver af hende? Kan hun dræbe ham, når de står ansigt til
ansigt? Samtidig kæmper Jonas en indædt kamp om sin egen krop.
Ulven lokker med et ukompliceret liv uden smerte og skyldfølelse,
mens hans menneskelige side nægter at glemme kvinden, han elsker.

Vred og desperat følger han et spor, der måske kan ophæve
forbandelsen og sætte hans familie fri. Men ikke alt er sort og hvidt,
og mens vølvernes jagt på varulvene spidser til, sniger den mørke sig

tættere på sin udvalgte pige end nogensinde før. Varulvens
forbandelse er andet bind i Ulfhedin-sagaen, en mytologisk
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