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Tre vil dø. To vil hun svigte. En må hun slå ihjel.

Hvor langt vil hun gå for at standse Ragnarok?

En gammel ven opsøger Anne, dødeligt såret, og når kun lige at fortælle hende, at hendes søster er taget til
fange.

For at befri sin søster må Anne selv risikere livet og krydse over til en verden, hun aldrig har set. Ukendte
farer lurer, og imens bliver hun plaget af synet af sit eget mord. Men hvorfor bliver hun ved med at se det? De

fik jo afværget det i tide. Eller gjorde de?

Hele sit liv er Anne blevet forladt. Nu indser hun, at for at redde sin søster må hun selv svigte dem, hun
elsker. Men kan hun gøre det?

Andet bind i den anmelderroste bestsellertrilogi

Malene Sølvsten har været vidt omkring. Inden hun fik sin kandidatgrad i international økonomi og handel
fra Copenhagen Business School i 2010, læste hun til jordemoder. Før det levede hun en overgang af at være

kunstmaler, og i dag arbejder hun i Digitaliseringsstyrelsen, når hun altså ikke skriver.

"Det er ikke for meget sagt, at Malene Sølvstens mammutdebut, ‘Ravnenes hvisken‘, er noget af det største,
som er hændt meget længe. En original, begavet og særdeles velkomponeret fantasy om asatroens nicher,

uendelighedens skæbner, had, hævn og uforklarlige foreteelser." – Politiken
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