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Mørkets tid Hans Henning Pedersen Hent PDF Mørket har sænket sig over verden, stjernerne dør, og dragerne
går i dvale. Mørkevæsnerne styrer den mørke og golde verden, og kun få mennesker er i stand til at holde

stand mod dem. De 100.000 år i mørket er begyndt.

En profeti holder dog håbet i live. Det siges, at den der kan se i mørket, kan få solen tilbage. Ejderha, en
tidligere slave, kan se i mørke. Sammen med en deling soldater drager han ud i mørket.

Den lange, farefulde rejse begynder langsomt. Er det Ejderhas skæbne at bringe solen tilbage, eller vil han
bare gøre det hele værre? Vil han og soldaterne kunne klare mørkevæsnerne og vende sejrrigt tilbage, eller

dør de alle i kampen? Ejderha ved det ikke selv, men han ved, at han aldrig selv vil vende tilbage.

Uddrag fra bogen:

Ejderha havde fået dem, der ville kæmpe, indviet i sin plan. De var for trætte til at kæmpe nu, så han havde
bedt dem om at gå i seng. Nu skulle han også indvie sine tropper i sin plan.

Oppe af menneskehulerne gemte han sig bag en sten og begyndte at vifte diskret med hånden, som tegn,
mens han holdt øje med slottet. Mørkevæsnerne havde vænnet sig til at være oppe, når menneskene var det,

så når månen gik ned, var det også nat for dem.
Ejderha kastede et blik op på tårnet, velvidende, at når det var ødelagt, ville de være et skridt tættere på
friheden. Soldaterne sneg sig hen til Ejderha og holdt sig godt skjult bag klipperne. ”Hvad er planen?”

spurgte én, ”har du fået slaverne med os?”
Ejderha tøvede lidt, mens han holdt udkig. ”Snig jer ned i den hule og hold vagt. Når mørket falder på, vil jeg
forsøge at komme ind. Vær forberedt på alt. Vi er i undertal,” sagde han lavt, ”før månen står op, skal I uddele

våben. Hvis jeg ikke har fået porten op … er resten op til jer.”

Om forfatteren:

Hans Henning Pedersen er født 1991 og kommer fra Vestfyn. Han var ordblind indtil omkring 14-års-alderen.
Som 15-årg begyndte han at skrive, og selvom det ikke altid var let, kæmpede han videre.

Mørkets tid er hans første udgivelse.
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