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Mithos Kristian Leth Hent PDF Landet Mella er ved at gå under. Det ved drengen Taom, der plages af

uforudsigelige anfald og mørke syner. Men Taoms far, som arbejder for Mellas kejser, tror ikke på syner, og
han vil ikke lytte. Taoms mor ser ingen anden udvej for at hjælpe sin søn end at opsøge det forbudte

Broderskab, som dyrker magi. Mødet får Taom til at tvivle på sin fars videnskabelige verdenssyn, og sammen
med veninden Aena beslutter han at rejse ind i Den uendelige skov for at få indsigt i Broderskabets visdom.
Men intet er som de tror, og Aena og Taom må indse, at de ikke ved, hvem der er god, og hvem der er ond.
De ved ikke engang, hvem de selv er. Romanen Mithos er lige så mørk som et folkeeventyr og lige så sand
som en myte. Det er en fortælling om fornuft og om spiritualitet, og om hvordan begge dele er nødvendige

for at verden skal bestå.
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