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Red Queen 2 - Sværd af glas Victoria Aveyard Hent PDF Jeg er et sværd, et sværd af glas, og jeg er ved at gå
itu.Mare Barrows blod er rødt. Hun hører til samfundets bund: den almindelige befolkning, som skal tjene
den sølvblodede elite. Men det viser sig, at Mare har Sølver-egenskaber. På overmenneskelig vis kan hun

kontrollere lyn, og det gør hende til et våben, som de magtfulde Sølvere ønsker at styre. Kongen kalder hende
en umulighed, men hun finder ud af, at hun ikke er den eneste af sin slags. Hun undslipper den intrigante

prins Maven og tager af sted for at finde og redde de andre Røde med Sølver-egenskaber. Hendes håb er, at de
vil slutte sig til hende i kampen mod de magtfulde Sølvere, men den mission er livsfarlig og bringer hende på
kant med sine allierede i Den Højrøde Garde. Krigen mellem den voksende oprørshær og de sølvblodede
magthavere intensiveres, og det samme gør Mares kamp mod det mørke, der vokser i hendes sjæl. Vil hun

vakle under vægten af de mange liv, der må ofres for oprøret? Eller har forræderi og svigt allerede gjort hende
hård? SVÆRD AF GLAS er andet bind i serien RED QUEEN.
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