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Slavelandet Ida-Marie Rendtorff Hent PDF "Slavelandet" er tredje bind i fantasyserien om Dalia
Dragehvisker. Skibet Cassiopeia er næsten i havn i Kallán, da det angribes af pirater. Kaptajn Arild dør, og
besætningen inklusive Dalia, bliver taget til fange af sørøverne, sejlet til Fiantien og solgt på slavemarkedet
til en gammel krumrygget mineejer, som især betaler godt for Dalia. Det viser sig, at Arban skal bruge Dalia
til at styre den gamle, vingeløse drage, Ura. Selv har han gigt og kan ikke klare jobbet så godt længere. Ura er

minens "lokomotiv", hun trækker vogne med jernmalm ud af minen. Til slut lykkes det Dalia, Askar og
Fiskefjæs at flygte på ryggen af den vingeløse drage. Fiskefjæs tager afsked med de to venner for at vende
tilbage til havnebyen og sit rette element, havet. Askar og Dalia sætter kurs mod Pyraderne, bjergkæden, der

strækker sig langt ind i Kallánien. Mon de kan nå frem inden sneen lukker passet?

De to første bind i serien har fået en meget fin modtagelse:

Gedigen og velskrevet klassisk fantasy for især piger. De to første bind i serien om Dalia Dragehvisker
er rigtig godt skruet sammen. Fantasyhistorien byder klassisk på intriger, sammensværgelser, skurke og

helte med masser af modgang, hvilket fungerer først og fremmest pga en spændende og levende
handling med både nuancer og kant. Serien vil især appellere til piger og f.eks. læsere, der har nydt de
letlæste serier Drageherren og Enya af Josefine Ottesen. Historien glider let og der er lagt op til både

drama og masser af spænding i fortsættelsen om Dalia og dragerne.

Fortællingen.dk

Begge bøger er underholdende fantasy. De har en snert af stemning fra både kostskolebøger,
ridestævner og detektivbøger. Småsyrede og barske detaljer ved personerne gør bøgerne markante -

sådan adskiller de sig også fra f.eks. Tamora Pierces serier. Det er rart at de ikke er tykke.
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