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Til festen bliver elveren Alihas overtalt til at fortælle om sit liv. Han beretter om sin barndom og tidlige
ungdom, hvor han måtte kæmpe for sine anderledes synspunkter og nysgerrighed.

Til sidst forlader han klanen i vrede og rejser ud i en ukendt verden, hvor han møder andre væsner, lærer nye
ting og opdager en hemmelighed, som kommer til at få store konsekvenser for klanen.

Alihas er rastløs, og næste gang han begiver sig ud på rejse, oplever han kærligheden til elverkvinden Akiza.
Samtidig finder han en ven i den unge fremsynede Karak. Gennem minotaurerne kommer han til udlandet,

hvor han møder Conrad, kongen af Niram.
Årene går, Alihas lever som ven af både mennesker og minotaurer, men freden får en brat ende, da Sigwes

flåde lægger til på Nirams kyst, og landet kastes ud i en blodig krig.

Uddrag af bogen:
"Derfor opdagede jeg også den velkendte fornemmelse af magi i nærheden ret sent. Den kom snigende ind i

min bevidsthed, og pludselig var jeg lysvågen, hurtigt kom jeg på benene og så hen mod vinduerne.
Conrad, Lisa og Ahrra så på mig.

- Hvad er der, Alihas? spurgte Lisa vagtsomt.
- Der er noget derude, svarede jeg fraværende og gik hen for at trække gardinerne fra.

- Hvilket? spurgte Conrad alarmeret og kom ligeledes op at stå.
Jeg svarede ham ikke. I stedet åbnede jeg den ene skodde. Vind og regn piskede mig i ansigtet og truede med

at rive skodden af sine hængsler, hvis ikke jeg holdt godt fast. Gennem halvt lukkede øjne så jeg et rødt
lydløst lyn flænge himlen."

Om forfatteren:
Ida Ahrensbach bor i Jyderup på Vestsjælland.

Hun skrev allerede historier som barn. Efter en lærer havde opfordret hende til at skrive en bog, begyndte hun
på debutromanen Friheds-kampen, som udkom i 2009.

I sin fritid kører hun med slædehunde. Hun har to hunde: en Siberian Husky og en Alaskan Malamute/Border
Collie-blanding.

Ida interesser sig for mytologi, okkultisme og historie.
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