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var dengang, jeg faldt ned i krystalgrotten og blev spiddet. Jeg svævede mellem liv og død og mærkede det
ikke, da dæmonen gled ind i mig. Denne gang mærker jeg det. Ikke som en smerte, men som en kulde, der

breder sig i hele kroppen …"

Kongen og dronningen er fanget i en dæmonrede i de nordlige bjerge. Tira og Thor har lagt en vild plan for at
befri dem. En plan, der kræver, at Thor skal lade sig besætte af en dæmon. Men vil han kunne styre

dæmonen?

"Kampen om Nordland" er syvende og sidste bog i serien om "De skjulte dæmoner", en hæsblæsende
fantasyserie for de 10-12-årige.

"Her er action og magi til alle, der kan lide spændende fantasyhistorier. De to første bind af "De skjulte
dæmoner" er hæsblæsende. Handlingen er dramatisk og fuld af drabelige kampe med dæmoner. Man bliver
fanget og kan kun vente spændt på det næste bind. Et godt bud på fantasy-læsning og kan anbefales til alle

fantasylæsere, der lige er begyndt at læse."
– Lektør, Helle Laursen

 

"Sidste gang jeg blev besat, var dengang, jeg faldt ned i
krystalgrotten og blev spiddet. Jeg svævede mellem liv og død og
mærkede det ikke, da dæmonen gled ind i mig. Denne gang mærker
jeg det. Ikke som en smerte, men som en kulde, der breder sig i hele

kroppen …"

Kongen og dronningen er fanget i en dæmonrede i de nordlige
bjerge. Tira og Thor har lagt en vild plan for at befri dem. En plan,
der kræver, at Thor skal lade sig besætte af en dæmon. Men vil han

kunne styre dæmonen?

"Kampen om Nordland" er syvende og sidste bog i serien om "De
skjulte dæmoner", en hæsblæsende fantasyserie for de 10-12-årige.

"Her er action og magi til alle, der kan lide spændende
fantasyhistorier. De to første bind af "De skjulte dæmoner" er



hæsblæsende. Handlingen er dramatisk og fuld af drabelige kampe
med dæmoner. Man bliver fanget og kan kun vente spændt på det
næste bind. Et godt bud på fantasy-læsning og kan anbefales til alle

fantasylæsere, der lige er begyndt at læse."
– Lektør, Helle Laursen
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