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her. “Jeg ved ikke, hvor Benjamin er,” siger jeg til far. Mit blik kravler ind i hans sind, og langsomt bliver
hans øjne slørede. Jeg kan mærke hans fornuft, der protesterer, fordi han ved, jeg lyver. “Jeg ved ikke, hvor
Benjamin er,” gentager jeg og tvinger mig længere ind. Jeg føler, jeg rammer en hinde, men jeg presser mig
igennem, og fars modstand bliver svagere og svagere, til den helt forsvinder, og jeg har vundet. Denne evne
giver mig en kæmpe magt, der så let kan misbruges, så let kan ødelægge … Politiet efterforsker Benjamins
forsvinden, og der går rygter om mord. Mens Rosa falder mere og mere fra hinanden af skyldfølelse og sorg,
er både hun og Birke nødt til at lære mere om elverblikket, hvis de skal undgå at blive afsløret. Elverblikket
kan nemlig andet og mere end at lokke mænd til. Det kan manipulere folks tanker og minder. Men det er

svært at lære, vanskeligt at mestre og altid ekstremt farligt at bruge … "Søsterpagt" er andet bind i trilogien
"Elverskud".

 

Min søsters liv afhænger af, at jeg lærer det her. “Jeg ved ikke, hvor
Benjamin er,” siger jeg til far. Mit blik kravler ind i hans sind, og
langsomt bliver hans øjne slørede. Jeg kan mærke hans fornuft, der
protesterer, fordi han ved, jeg lyver. “Jeg ved ikke, hvor Benjamin
er,” gentager jeg og tvinger mig længere ind. Jeg føler, jeg rammer
en hinde, men jeg presser mig igennem, og fars modstand bliver

svagere og svagere, til den helt forsvinder, og jeg har vundet. Denne
evne giver mig en kæmpe magt, der så let kan misbruges, så let kan
ødelægge … Politiet efterforsker Benjamins forsvinden, og der går
rygter om mord. Mens Rosa falder mere og mere fra hinanden af
skyldfølelse og sorg, er både hun og Birke nødt til at lære mere om
elverblikket, hvis de skal undgå at blive afsløret. Elverblikket kan
nemlig andet og mere end at lokke mænd til. Det kan manipulere



folks tanker og minder. Men det er svært at lære, vanskeligt at mestre
og altid ekstremt farligt at bruge … "Søsterpagt" er andet bind i

trilogien "Elverskud".
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