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Tertors vrede - 9. bind af Jarastavens Vandring Saga Borg Hent PDF Magterne forbereder sig på det endelige
opgør. Når blå måne lyser over gul sø, skal slaget stå. På den ene side terterne med Urlas skygge, Tertor, i

spidsen, og på den anden side vølverne med Urla i spidsen. Men vølverne mangler stadig at finde de sidste to
kraftting for at nå de syv ting, som skal bekæmpe det onde.

Er det muligt, at vølverne er bestemt til at kæmpe mod Tertor med kun fem af tingene? At give sig i kast med
Tertor uden at være ordentligt forberedt – uden at være i besiddelse af de fordele, som Urla har tænkt sig, at
vølverne skal have i det endelige opgør, for en gang for alle at fange Tertor og binde ham til Urlas fødder –

vil få katastrofale følger ...

TERTORS VREDE er niende og sidste bind i serien om Jarastavens Vandring.
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