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Isfolket 2 - Heksejagten Margit Sandemo Hent PDF Silje og Tengel fandt et fredeligt sted i Isfolkets dal, og
Silja var lykkelig som Tengels hustru. Alligevel havde hun udlængsel, følte sig indelukket i den trange dal
med dens mærkelige, snævertsynede mennesker. Hun var især bange for Hanna, den ældgamle heks, der
villigt gav sine kneb og hundskaber videre til lille Sol, Tengels Niece. Og så hvilede truslen om en

kommende katastrofe over dalen. Hanna havde forudset den, og hun tog aldrig fejl... Dette er anden bog i
sagaen om Isfolket - om den onde Tengels efterkommere og deres pagt med djævelen. BOGRUMMET giver
bogen 5 ud af 5 stjerner og skriver: "Heksejagt" går i dybden med karaktererne Sol, Tengel og Silje og det er
herligt at komme ind på livet på de tre, især Sol som har lidt af en dobbeltnatur sådan som hun længes efter
frihed til at være hvad hun kan blive. Jeg er helt vild med den fritænkende kvinde som Sol tegner sig til at
blive, for selvom dette er en fortælling om livet i 1585, så er der mange nutidige træk i Sol. Og det er
interessant at se hvordan folk fra 1585 så på kvinders selvstændighed og undertrykte dem. * * * * *
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