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Dem som døden glemmer Maya Gaard Rasmussen Hent PDF Da den californiske by Cidade Vingança blev
grundlagt, udbrød en blodig krig mellem byens to klaner. Graser- og Ambther-klanens kampe påkaldte

åndernes vrede, og de kastede en forbandelse over klanerne og lovede dem evig ufred. Efter to hundrede år er
klanerne stadig fulde af hævngerrighed, for de nægter at glemme fortidens gerninger.

Det er nu op til ét menneske at forhindre byens undergang og opretholde freden imellem klanerne: den
indesluttede Jordan, der lever i selvvalgt ensomhed. Problemet er bare, at Jordan ikke har den fjerneste ide

om alt dette. Pludselig befinder hun sig i begivenhedernes centrum, hvor spørgsmål og udfordringer tårner sig
op. De hævngerrige klanmedlemmer har udspekulerede planer for hendes skæbne, og gådefulde hændelser
leder hende ind i et spind af mystik. Med hjælp fra den uvidende unge mand Duke tager Jordan kampen op i

håbet om at redde byen og dens borgere.
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