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Sikkas fortælling Cecilie Eken Hent PDF Sikkas Fortælling er en prisbelønnet fantasyroman inspireret af det
antikke Grækenland. En fortælling om frygt, og om hvordan den kan styre alt i menneskers liv, hvis den får
lov. På øen Chileos hersker kimererne, hvis særlige kræfter gør dem frygtet af alle. Også slavepigen Sikka
adlyder dem i et og alt, men en dag indtræffer en ulykke, der vækker hendes modstand. Det viser sig, at hun
som den eneste tilsyneladende besidder en viden, der kan true kimerernes magt. Snart må Sikka kæmpe for
sin overlevelse i en verden fuld af løgn, bedrag og dybe hemmeligheder. Pressen skrev: »Angsten for

afgrunden, døden og mørket kan mærkes helt ind i sjælen. Men det kan heldigvis også lyset og livet, duftene,
farverne, varmen og glæden. Det her er simpelthen den gode bog når den er bedst.« - Lene Kaaberbøl »Sikka
er en stærk ung kvinde i en stærk fortælling. En sikker slugebog.« - Berlingske Tidende »Jeg er helt vild med
den bog, og hver gang jeg har brug for at læse om længsel, forelskelse, spænding og modige mennesker går

jeg tilbage til den. Har kun læst den fem gange. Går snart i gang med sjette.« ***** - Good Reads
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