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En konges vej Brandon Sanderson Hent PDF Forlaget skriver: Soldaten flåede våbnet fri igen. Cenn tumlede
baglæns og tabte både sit spyd og sit skjold. Han faldt om på den stenfyldte jord og lå og plaskede rundt i en

andens blod. Hans fjende løftede et spyd højt til vejrs, en silhuet, der tårnede sig op mod den klare, blå
himmel og var klar til at hamre det ind i hjertet på Cenn.

Og så var han der.
Delingsfører. Stormvelsignet. Som ud af intet kom Kaladins spyd og afværgede lige akkurat det stød, der

ellers ville have dræbt Cenn. Kaladin stillede sig op foran Cenn, alene, ansigt til ansigt med seks
spydkæmpere. Han tøvede ikke. Han angreb.

Brandon Sanderson introducerer i En konges vej læseren for Roshar – en turbulent verden af sten og storme.
Her møder læseren Kaladin der skiftede sin kirurgiske læreplads ud med et spyd for at beskytte sin lillebror,
men i stedet endte som slave. Kaladin er nu tvunget til at kæmpe for den adel som han så brændende hader.

Undervejs går det op for ham at han besidder magtfulde magiske kræfter der kan ændre hans skæbne.
Læseren møder også den unge kvinde Shallan som prøver at blive en del af husstanden hos en prinsesse så
hun kan stjæle en magisk talisman og genoprette sin families formue. Endelig er der Dalinar, den dydige

aristokrat og dygtige general, som prøver at tilbagevinde en tabt fortid.

En konges vej – del 1 er første del af Brandon Sandersons episke serie Stormlysfortællingerne.
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