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Ravstemmen Henrik Petersen Hent PDF Da han drager ud i verden, ved han ikke, at rejsen vil ændre hans liv
for bestandigt. Hans ønske er at finde sig selv og ryste dæmonerne af sig, der har ligget som en skygge over
hans opvækst. Han møder mennesker og gådefulde væsner, oplever gæstfrihed og menneskelig varme, men

stifter også bekendtskab med svig og udspekuleret ondskab.

Han møder kvinder, hvoraf nogle er lige så gådefulde og farlige, som de er smukke. Den unge sigøjnerske
Kveta bliver hans livs kærlighed. Hun lærer ham om sindets ukendte dybder og hjælper ham med at blive et

helt menneske.

Deres kærlighed trues af den mystiske prinsesse Aivo, der er i ledtog med mørke magter og ødelægger
tilværelsen for dem, der mod deres vilje knytter sig til hende. Først da det næsten er for sent, indser han
omfanget og styrken af de kræfter, der ikke blot truer ham og Kveta, men alle mennesker i Midgård.

Uddrag af bogen:
Jeg greb Kveta i armen for at trække hende med mig og flygte i rædsel, men menneskemængden dannede en
uigennemtrængelig mur, der spærrede vejen hen til trappen, så vi ikke kunne løbe bort. Uanset om jeg ville
eller ej, var jeg nødt til at blive, hvor jeg var, og se det skuespil til ende, som jeg havde været uforsigtig nok

til at indfinde mig til. Kveta greb min iskolde hånd og kiggede ængsteligt op på mig.
"Er det ...?" spurgte hun med en stemme, der druknede i larmen omkring os.

Jeg nikkede til hende. Jeg behøvede ikke sige noget. Folk omkring os åndede svaret ud i lavmælt rædsel:
Rytterne, rytterne! Én eneste håndbevægelse fra den forreste rytter kuede dem til tavshed. Jeg var havnet lige

midt i et mareridt. I hjertet havde jeg vidst det i ugevis, men alligevel var jeg lammet af rædsel, da min
forstand endelig accepterede sandheden.

Om forfatteren:
Henrik Petersen (f. 1970) er forfatter og cand.mag. Han har hidtil især beskæftiget sig med mytologiske og

psykologiske emner, romantisk og symbolistisk litteratur, tyske og danske folkeeventyr samt tysk og
skandinavisk højmiddelalder. Ravstemmen er hans debutroman på dansk.
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