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Synnes hævn 2: Ind i mørket Kirsten Sonne Harild Hent PDF Synne er på vej ind i Elleheksens mørke land.
Det er ikke den vej, hun havde planlagt at rejse, men hun er nødt til at følge efter Fredbjørn. Han har lovet at

hjælpe hende med at få hævn over stedbroren, hvis hun bare hjælper ham først. Og det lyder nemt nok.
Når man altså ikke tror på jætter …

"Åh, hvor ser de dog fæle ud, fælere end jeg husker," siger Fredbjørn stille.
Jeg vender hovedet og aner under mit sårede øjenlåg, at de er tre. Tre enorme, pelsklædte mænd med store,

buskede manker, spidse ører og brede næser."

Kirsten Sonne Harild (f. 1962) debuterede i 2003 med "Den hemmelige by" og eventyr-mysterietrilogien, der
foregår på Bornholm. I 2005 fulgte "En rigtig ønskekat" og de første bind i den populære serie "Pony & Co."

"Synnes hævn 2: Ind i mørket" er andet bind i trilogien om pigen Synne.
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