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dæmondronning. Synet får mig til at fryse midt i varmen. De er tre gange større end hannerne. Deres horn er
lange og krogede, og øjnene er røde. De sidder nedsunket i lavasøen, som var den en svømmepøl. Da de ser
os, udstøder de et brøl, der giver genlyd mellem klipperne." Tira bliver tvunget til at drage ned i dæmonernes
rige for at lukke seglet i Ario. Men er hun stærk nok til at besejre dæmondronningerne i dybet? Imens er Thor

blevet afsløret som bedrager, og den besatte prins Alexander har taget kontrollen over Nordland.
"Dæmonernes rige" er femte bog af syv 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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