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Råddenskab Siri Pettersen Hent PDF Forestil dig at være jaget i en ukendt verden. Uden identitet. Uden
familie. Uden penge. At du er en menneskejæger, en ligfødt og hele tiden bærer rundt på en nagende,

ubehagelig vished om, hvem du er.

Efter Hirka gik igennem ravneringene, er hun strandet i vores verden, splittet mellem menneskejægere,
ligfødte og længslen efter Rime, som hun vil give alt for at se igen. Alt ændrer sig dog, da det går op for

Hirka, at hun bliver forfulgt af den onde ligfødte Graal, som blev sendt i eksil fra Manfalla for over tusind år
siden. Hirka må nu flygte gennem Europa sammen med menneskejægeren Stefan og den ligeledes ligfødte

Naiell, som begge er ude på at dræbe Graal.

Råddenskab fortsætter den hæsblæsende historie om pigen Hirka og hendes kamp for at høre til. Det er en
historie om hævn, dødsfrygt og grådighed, men også om kærlighed, og hvor langt man kan gå for den, man

elsker.

Råddenskab er anden del i fantasy-triologien Ravneringene.

Pressen skriver:

»Fyld termokande og slikskål, du kommer ikke til at rykke dig en millimeter før sidste side er vendt [for] Siri
Pettersen holder læseren i sin hule hånd. Fortællingen er stærk, gennemført og velfortalt. Jeg er totalt fan af
hendes karakterer, selv de ondeste af slagsen. Desuden er jeg voldsomt imponeret af hendes world-building
og af, hvordan hun får mytologiske elementer og myter til at hænge sammen og forgrene sig ind i vores egen

jordiske verden med forbavsende effekt.«

– Pia Bechmann, Litteratursiden 

»Råddenskab er anden bog i serien om Hirka og ravneringene, og den holder spændingen fra start til slut,
ligesom sin forgænger […] Nu mangler kun tredje og afsluttende bind i serien om ravneringene, og hvis

forfatteren holder niveauet, kan det ikke blive andet end spændende! «

– Bente Jensby, Bogblogger

»Plottet er eminent udtænkt og fungerer perfekt. Selvom der veksles mellem beretninger fra Ymslanda og
menneskenes verden, og der springes frem og tilbage i tid, er der altid en sammenhæng, og historien vakler

aldrig. Det er vildt, flot og så mesterligt skrevet, at man som læser kun har et ønske: at få mere.«

– Charlotte Jakobsen, Lektør

»Man sidder godt klistret til bogen og nyder læsningen. Oversætteren har også gjort et glimrende stykke
arbejde. En så vellykket bog oplever jeg ikke så ofte, og det er vældig inspirerende!«

– Damian Arguimbau, Weekendavisen

»Det her er virkelig, altså, virkelig godt oversat. Det er lige før, at jeg ville have svoret på, at Siri Pettersen
havde skrevet bogen på dansk. Det virker personligt, og der er ikke noget humor, der er gået tabt i processen.

Gid, alle bøger var så smukt oversat! […] Så nu er spørgsmålet bare… Hvornår udkommer treeren? Jeg
glæder mig!«

– Frida Toudal, De Unges Ord

»Det [er] en forrygende rejse, Siri Pettersen har taget sine læsere med ud på!«

– Søren Fanø, Bogbotten
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