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Evig vinter Louise Roholte Hent PDF En evig vinter har sænket sig over skovene, og Ivalu og hendes flok
lider i kulden, mens de forsøger at finde føde i det golde landskab. De er ved at miste troen på, at foråret vil
komme, og de skal tage stilling til, om de vil risikere at dø af sult i de skove, de holder så meget af, eller om
de skal forlade dem i håbet om at finde et sted, der vil behandle dem mildere. Sne og frost har også begravet
fiskene under en tyk dyne af is ved søerne, hvor Anfred bor med sin flok. Fiskene kan ikke flygte, men de
andre dyr er draget mod nord, og flokken overvejer at tage afsked med den verden, de kender. De to folk
beslutter uafhængigt af hinanden, at en vandring mod nord er deres bedste chance for overlevelse – ganske

uvidende om, at deres prøvelser først lige er begyndt.

 

En evig vinter har sænket sig over skovene, og Ivalu og hendes flok
lider i kulden, mens de forsøger at finde føde i det golde landskab.
De er ved at miste troen på, at foråret vil komme, og de skal tage
stilling til, om de vil risikere at dø af sult i de skove, de holder så
meget af, eller om de skal forlade dem i håbet om at finde et sted,

der vil behandle dem mildere. Sne og frost har også begravet fiskene
under en tyk dyne af is ved søerne, hvor Anfred bor med sin flok.
Fiskene kan ikke flygte, men de andre dyr er draget mod nord, og
flokken overvejer at tage afsked med den verden, de kender. De to
folk beslutter uafhængigt af hinanden, at en vandring mod nord er
deres bedste chance for overlevelse – ganske uvidende om, at deres

prøvelser først lige er begyndt.
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