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Nymphana – Gyldne øjne Julie Kristine Knudsen Hent PDF Aila har overlevet det første angreb fra Sactus,
den onde elver, der forsøger at overtage hendes hjem og menneskenes verden med. Hun ved, at hans næste
angreb bliver det afgørende. Han har halskæden med halvdelen af den gamle konges kræfter og er så godt
som uovervindelig. Aila må forsøge at finde den anden halskæde, før det er for sent. Både elvernes og

menneskenes skæbner afhænger af, at det lykkes hende, men kan hun både nå at finde halskæden og lære at
bruge den, inden Sactus angriber? Og hvad er det, der holder øje med dem fra himlen over træerne i skoven?

Uddrag af bogen
De vendte sig samtidig om for at løbe væk fra monsteret, men en anden frygt stoppede dem. Frygten for at

træde ned i et sort hul og forsvinde for altid i glemslens mørke. De så fra uhyret, som netop nu åbnede sit næb
og udstødte det mest fæle skrig, de nogensinde havde hørt, til den lumske sump, der så ens ud overalt. I næste
sekund skød den ene fangarm frem og rundt om livet på Aila. Edrían nåede lige at opfange, hvordan kloen

borede sig ind i hendes arm for derefter at trække hende til sig ud mod den dybe del af sumpen.

Om forfatteren
JULIE KRISTINE KNUDSEN er født i 1988 og har boet forskellige steder i Danmark, Nordnorge og på
Grønland, sammen med sine forældre og sin lillesøster. Hun har altid været vild med naturen og fyldt med
fantasi. Før Julie kunne skrive selv lavede hun små billedbøger og dikterede tekst som hendes mor skulle

skrive ned til dem. Eventyr, fantasi og det at skrive har altid fyldt meget i Julies liv. Julie har bopæl i Odense
og studerer biomedicin på fjerde år på SDU.
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