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Tara og magtens segl Isa Lemvigh Clausen Hent PDF I landet Halvarden er den 13-årige Tara slave hos de
grusomme bratanere. Livet er hårdt for den forældreløse Tara, og hendes største ønske er en dag at kunne leve
som et frit menneske. Da hun en dag mister sin plejemor, får Tara nok. Hun flygter! Det bliver starten på en
farlig rejse gennem Halvarden. Fyrst Baras har stjålet tronen, og han bliver rasende da Tara flygter og han
sender sine håndlangere efter hende. Befolkningen lever i frygt for Bara og hans tropper og ingen tør alene

sætte sig op mod dem.

På sin færd ud i friheden møder Tara nye mennesker, men hvem kan hun stole på? Er Tara og hendes nye
venner snedigere end bratanerne, fyrst Baras og soldaterne? Hvis Tara kan finde ud af at samle til oprør, er der

måske en chance for, at friheden kan genfindes i Halvarden.

”Tara og magtens” er indlæst af Vibeke Søllested

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget /Swann studio
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