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Ulv¤Guden Tyrs afhuggede hånd Yann Hent PDF Forlaget skriver: Thorgals og Aaricias datter Ulv er en af
mange vildfarne rejsende, som den balstyriske sorte ulv Raissa har lokket ind i den mystiske vismand

Azzalepstøns eventyrlige kongerige på grænsen af kaosverdenen.   

Den milde og moralske Ulv befinder sig i Azzalepstøns paradisverden, hvor alle hengiver sig til fredelige og
fornøjelige sysler med musik, kunst og kultur. Hvilket keder hende noget. Hendes aggressive og voldsomme
side befinder sig imidlertid i kaosverdenen - for Ulv har ladet Azzalepstøn uddrive de vilde egenskaber, hun

også er født med, og indkapsle dem i en krystal. Han hævder, at hun ellers vil dræbe Thorgal - men
vismanden holder sig ikke til aftalen. Han har pla-ner med Ulv, for han efterstræber et bestemt trofæ, guden

Tyrs afhuggede hånd.   

Hjemme i landsbyen er Aaricia nu helt alene uden at vide, hvor Ulv er blevet af, eller om Thorgal er i live.
Samtidig er hun under angreb både fra byens andre kvinder, der anklager hende for at have giftet sig med en

bastard, og fra den smukke, unge mand Lundgren, der bejler kraftigt til hende i Thorgals fravær ...   

GUDEN TYRS AFHUGGEDE HÅND er andet bind i en ny serie, der ligesom KRISS AF VALNOR udgives
under overtitlen THORGALS VERDEN. Handlingen i begge serier forløber parallelt med handlingen i
hovedserien THORGAL. I samlebindene THORGALKRØNIKEN findes en oversigt over alle seriernes

sammenhæng og fortællemæssige kronologi.

 

Forlaget skriver: Thorgals og Aaricias datter Ulv er en af mange
vildfarne rejsende, som den balstyriske sorte ulv Raissa har lokket
ind i den mystiske vismand Azzalepstøns eventyrlige kongerige på

grænsen af kaosverdenen.   

Den milde og moralske Ulv befinder sig i Azzalepstøns
paradisverden, hvor alle hengiver sig til fredelige og fornøjelige
sysler med musik, kunst og kultur. Hvilket keder hende noget.
Hendes aggressive og voldsomme side befinder sig imidlertid i
kaosverdenen - for Ulv har ladet Azzalepstøn uddrive de vilde
egenskaber, hun også er født med, og indkapsle dem i en krystal.

Han hævder, at hun ellers vil dræbe Thorgal - men vismanden holder
sig ikke til aftalen. Han har pla-ner med Ulv, for han efterstræber et

bestemt trofæ, guden Tyrs afhuggede hånd.   

Hjemme i landsbyen er Aaricia nu helt alene uden at vide, hvor Ulv
er blevet af, eller om Thorgal er i live. Samtidig er hun under angreb
både fra byens andre kvinder, der anklager hende for at have giftet
sig med en bastard, og fra den smukke, unge mand Lundgren, der

bejler kraftigt til hende i Thorgals fravær ...   

GUDEN TYRS AFHUGGEDE HÅND er andet bind i en ny serie,
der ligesom KRISS AF VALNOR udgives under overtitlen
THORGALS VERDEN. Handlingen i begge serier forløber



parallelt med handlingen i hovedserien THORGAL. I
samlebindene THORGALKRØNIKEN findes en oversigt over alle

seriernes sammenhæng og fortællemæssige kronologi.
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