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Guds forræderi, Milith Monika Andersen Hent PDF Miliths jagt på jorden efter troldmandens tekst, der gør, at
Gud og Lucifer kan bytte plads, Gud i Underjorden og Lucifer i himlen. "Jeg er Milith. Datter af selveste
Lillith, dæmonernes moder og Lucifer, den faldne lysengel." Lilliths datter, ja. Lucifers datter, måske. Men

hvorfor skal jeg føje dig, datter af en dæmon. "Herre, min Gud. De fik hjælp fra Lucifer. Hvordan ved vi ikke.
Vi underminerede pigen. Det gør vi ikke igen." Ærkeenglen Michael knejsede med nakken. Den lille tøs

skulle ikke være skyld i, at han mistede sin position i den himmelske hær. Michael kikkede rundt på de andre
ærkeengle. Der var sorg i deres øjne. De vidste, at nu kunne de ikke røre Milith. De kunne ikke udslette den
største trussel mod Gud. De havde accepteret, at hun var Michaels datter. De troede ham på hans ord. Han
havde ikke gjort noget forkert. Han var blevet udnyttet af Lilith. Lilith kikkede langt efter Lucifer. Hendes
sind blev mere hadefuldt end det nogensinde havde været før. Endnu var hun ikke knækket. Hun skulle nok
få sin hævn. Ikke kun over Lucifer, men også over den lille tøs, der var hendes eget afkom. Hun skulle nok

hjælpe ærkeenglen Michael med at udslette de to. Milith er første bind i serien om Guds forræderi.

 

Miliths jagt på jorden efter troldmandens tekst, der gør, at Gud og
Lucifer kan bytte plads, Gud i Underjorden og Lucifer i himlen. "Jeg
er Milith. Datter af selveste Lillith, dæmonernes moder og Lucifer,
den faldne lysengel." Lilliths datter, ja. Lucifers datter, måske. Men
hvorfor skal jeg føje dig, datter af en dæmon. "Herre, min Gud. De
fik hjælp fra Lucifer. Hvordan ved vi ikke. Vi underminerede pigen.
Det gør vi ikke igen." Ærkeenglen Michael knejsede med nakken.
Den lille tøs skulle ikke være skyld i, at han mistede sin position i
den himmelske hær. Michael kikkede rundt på de andre ærkeengle.
Der var sorg i deres øjne. De vidste, at nu kunne de ikke røre Milith.

De kunne ikke udslette den største trussel mod Gud. De havde



accepteret, at hun var Michaels datter. De troede ham på hans ord.
Han havde ikke gjort noget forkert. Han var blevet udnyttet af Lilith.
Lilith kikkede langt efter Lucifer. Hendes sind blev mere hadefuldt
end det nogensinde havde været før. Endnu var hun ikke knækket.
Hun skulle nok få sin hævn. Ikke kun over Lucifer, men også over
den lille tøs, der var hendes eget afkom. Hun skulle nok hjælpe
ærkeenglen Michael med at udslette de to. Milith er første bind i

serien om Guds forræderi.
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