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Tolv-årige Hylas leder efter sin forsvundne søster. I sin søgen tager han en farlig omvej, hvor han bliver
fanget og sendt som slave til Thalakreas kobberminer. Her står han ansigt til ansigt med brutale opsynsmænd

og dødbringende jordskred, mens han forsøger at undslippe sine værste fjender, kragerne.

Sammen med sin ven Pirra og en forældreløs løveunge kæmper Hylas for at slippe væk fra minerne og bryde
kragernes magt for evigt. Men profetien forfølger ham stadig, og Hylas kan ikke flygte fra den – især ikke da

ildgudens vrede bliver vakt!

"Ildåndernes ø" er anden bog i historien om Bronzedolken.

“Kan stærkt anbefales!” – GOODREADS

“Hatten af for endnu et hæsblæsende eventyr. What’s not to like?” – THE INDEPENDENT

“En herlig og fængslende historie om mod og mystik.” – THE TIMES

Michelle Paver er kendt over det meste af verden for sin serie "Urtidskrøniken." Hun er født i Malawi. Hendes
mor er belgier og hendes far er sydafrikaner, og hun bor nu i Wimbledon i England.
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