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Sjælehenteren Katja L. Berger Hent PDF “Du er ikke bare sjælehenter, er du?”
Min nye makker ryster langsomt på hovedet. “Men hvem er jeg så?”

“Du er høsteren,” svarer jeg. “Du er Døden selv.”

Da Raven dør, vågner hun op til et møde med selveste Døden. Efterlivets hersker tilbyder hende et evigt job
som sjælehenter,

men det, der virker som et ufarligt job, viser sig at være omgivet af ældgamle kræfter, der truer med at tage
livet af både

Raven og alle omkring hende. For at forhindre Dommedag må Raven alliere sig med både Himlen og
Helvede i et forsøg

på at nedkæmpe fjenden. Men når krigen truer, og mørket indtager verden, hvem er så i virkeligheden sande
venner og

fjender? Kan Raven stole på den lyse side, eller går vejen til frelse gennem mørket?

Sjælehenteren er første bind i trilogien Fortællinger fra Døden.
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