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Livets kilde Saga Borg Hent PDF Siri er forundret over sin nye hjælper. Både hun og Jorun er enige om, at
det første indtryk af Helga er, at hun er magtbegærlig, ondskabsfuld og ikke særlig dygtig til det hverv, som

hun selv hævder at være så god til.

Helga havde troet, at hun skulle vælges til Hjortabäcks nye vølve, men sådan var det ikke blevet. I stedet er
hun havnet i Gläntarp, en boplads, hvor der i forvejen er to stærke vølver. Helga har ikke længere chance for

at blive bopladsens mest agtede kvinde, og det er Siris skyld.

Kun Thurs formår at få smilet frem hos Helga. Siri er usikker på, om det er klogt at lade Helga passe ham, for
måske vil hun gøre ham fortræd? På den anden siden er det, som om Thurs har svært ved at holde af nogen

som helst, undtagen Helga…

Livets kilde er nr. 7 i Saga Borgs serie Jarastavens vandring.
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