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Jernkongen Julie Kagawa Hent PDF Jernkongen Bag mig hørtes lyden af grene, der knækkede, snerren gav
genlyd, og den vrede lyd af goblinchefen, der bandede, blev højere og højere i mine ører. Jeg hev efter vejret
og mine lunger brændte, men jeg tvang mine ben til at fortsætte, jeg vidste, at jeg ville dø, hvis jeg snublede
eller faldt.Meghan Chase har en hemmelig skæbne; en skæbne som hun aldrig havde forestillet sig. Lige
siden hendes far forsvandt for øjnene af hende for 10 år siden, har hun følt, at hun var lidt forkert. Hun har
ikke rigtig passet ind, hverken i skolen eller derhjemme. Da en mørk fremmed begynder at holde øje med

hende - og hendes bedste ven pludselig bliver mærkeligt overbeskyttende, ved hun at noget er galt. Men hun
kunne aldrig have gættet sig til sandheden – at hun er datter af en mystisk elverkonge, og at hun er en brik i
et større magtspil. Nu har hun et valg; hvor langt vil hun gå for at redde dem hun elsker, og for at stoppe en
ondskab, som intet magisk væsen nogensinde har vundet imod. Intet har heller forberedt hende på, at hun vil
stå ansigt til ansigt med sit livs kærlighed, en ung prins, som hellere vil se hende død, end at lade hende røre

hans iskolde hjerte. Jernkongen er første bind i Iron Fey sagaen.

 

Jernkongen Bag mig hørtes lyden af grene, der knækkede, snerren
gav genlyd, og den vrede lyd af goblinchefen, der bandede, blev
højere og højere i mine ører. Jeg hev efter vejret og mine lunger
brændte, men jeg tvang mine ben til at fortsætte, jeg vidste, at jeg
ville dø, hvis jeg snublede eller faldt. Meghan Chase har en

hemmelig skæbne; en skæbne som hun aldrig havde forestillet sig.
Lige siden hendes far forsvandt for øjnene af hende for 10 år siden,
har hun følt, at hun var lidt forkert. Hun har ikke rigtig passet ind,
hverken i skolen eller derhjemme. Da en mørk fremmed begynder at

holde øje med hende - og hendes bedste ven pludselig bliver
mærkeligt overbeskyttende, ved hun at noget er galt. Men hun kunne
aldrig have gættet sig til sandheden – at hun er datter af en mystisk



elverkonge, og at hun er en brik i et større magtspil. Nu har hun et
valg; hvor langt vil hun gå for at redde dem hun elsker, og for at
stoppe en ondskab, som intet magisk væsen nogensinde har vundet
imod. Intet har heller forberedt hende på, at hun vil stå ansigt til

ansigt med sit livs kærlighed, en ung prins, som hellere vil se hende
død, end at lade hende røre hans iskolde hjerte. Jernkongen er første

bind i Iron Fey sagaen.
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