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Udyret Peternelle van Arsdale Hent PDF Alys har svært ved at sove om natten, så hun går i stedet tur på

engene omkring den lille landsby, som hun bor i. En nat passerer hun et smukt tvillingepar, som har kurs mod
landsbyen. Næste morgen finder Alys alle voksne i landsbyen døde. Hun ved, at de smukke tvillinger er de
skyldige. Hun ved - uden at nogen fortæller hende det - at tvillingerne er sjæleædere. De suger livet ud af
deres ofre. Hun ved det, fordi hun selv kan mærke sulten flå i hende. Men Alys vil ikke være som dem. Hun
er anderledes. Det MÅ hun være. Men hun tør ikke bede om hjælp, for de overtroiske nabolandsbyer vil

brænde hende på bålet som en heks. En dag får Alys hjælp - men det er fra en helt uventet kant. Det er Udyret
selv, der opsøger Alys. Det har også et udestående med de sjæleædende tvillinger, og Alys skal hjælpe Det

med at tilintetgøre dem. En mørk fortælling om at tro på sig selv - selvom man måske er ond ...
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