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Arven 2: Den ældste Christopher Paolini Hent PDF Anden bog i Paolinis spændende fantasy-serie! Mørket
falder … Sværd tordner … Ondskaben hersker … Eragon og hans drage Saphira har overlevet slaget om
Tronjheim, men ikke alle har været så heldige. I de mange magtkampe, der bryder ud efter oprørslederens

død, må Eragon manøvrere med al sin snilde, for ikke at bringe spinkle alliancer ud af balance. Nu mere end
nogensinde er Eragon det eneste håb for oprørerne, men hvem kan han stole på, og hvad betyder hans

uheldsvangre syner? Disse spørgsmål plager Eragon under rejsen til elvernes land, hvor han skal færdiggøre
sine evner som Rytter. Mens Eragon optrænes i brugen af magi, overfalder de afskyelige Ra’zac landsbyen
Carvahall. De er ude efter Eragons fætter, Roran, som har oplysninger, der kan blive skæbnesvangre for
Eragon og hele Alagaësia. Ikke alle vil kunne slippe fra Galbatorix’ mørke kræfter … Bøgerne i Arven-

kvartetten er Eragon (1) Den ældste (2) Brisingr (3) Arven (4)
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