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Jor Christian Haun Hent PDF Vi befinder os i et ældet og udlevet kontinent i år 488 efter at vores verden er
gået under. Jægersønnen Jor vokser op med sine venner i den landlige provins Gildegran. De drømmer om

Eventyrernes Selskab og om farefulde bedrifter ude i det ukendte. Som ung mand forelsker Jor sig i veninden
Camille, men deres veje  skilles efter et drab i landsbyen. De mødes først igen mange år senere, i hovedstaden
som trues af en enkelt mands ønsker om personlige og politiske omvæltninger ... ISVEJEN er på en gang

både episk og stram, romantisk og moderne. En roman med et magisk blik og en menneskelig nerve som i en
medrivende historie også berører det at vokse ud af barndommens forestillinger. Og at se sig omkring og
finde ud af at drømmene gav styrke og at alting til en vis grad kan formes af det man forestiller sig.
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