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Dronningens slægt 2 Ida Ahrensbach Hent PDF Fred råder i Niram, og befolkningen fejrer tolvårsdagen for
Frihedskampens afslutning. Til festen bliver elveren Alihas overtalt til at fortælle om sit liv.

Kong Conrad er død, og Niram er kommet i hænderne på den nådesløse Sigwe. Sammen med en lille flok
venner prøver Alihas at starte et oprør, men frygt har grebet landets befolkning, og ingen tør sætte sig op mod
Sigwe. Efter mange år i udlandet vender Ahrra, Conrads søn, tilbage til Niram med sin familie. Han slutter sig
til oprøret, men kampen for frihed er med livet som indsats. Samtidig får Alihas en besked, der gør, at han må

tilbage til sit hjemland for at rette op på en ulykke, som han engang var skyld i.

Uddrag af bogen
Jeg landede i udkanten af Drosselskoven, hvor jeg havde efterladt min bue og nogle pile, omkring

pilespidserne havde jeg omviklet strimler af mit gamle tøj, jeg ikke brugte mere, og vædet det med olie, der lå
også et fyrtøj, Ahrra havde lånt os.

Jeg tog den første pil og fyrtøjet op, satte ild til pilen og satte den på buestrengen.
Den flammende pil fløj i en høj bue op i luften og traf sit mål, stråtaget på soldaternes vagtstue, som lå lige

inden for muren.
Jeg kunne høre soldaterne råbe.

– Brand? Det brænder!
– Skaf vand, hurtigt!

Mens soldaterne på muren fik travlt med at hente vand og finde en stige frem, så de kunne komme op og
slukke ilden, fór Kay og Cille over det åbne stykke, der var mellem muren og de yderste huse, hvor der lå

folde, møddinger og ubebyggede grunde.

Om forfatteren
Ida Ahrensbach bor i Jyderup på Vestsjælland. Hun skrev allerede historier som barn. Efter en lærer havde

opfordret hende til at skrive en bog, begyndte hun på debutromanen Frihedskampen, som udkom i 2009. I sin
fritid kører hun med slædehunde og har selv to hunde. Ida interesserer sig for mytologi, okkultisme og

historie.
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