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"Jernridderen - Sagaen om Iron Fey" af
Julie Kagawa (Bind 4)
Fjerde og sidste bind i Julie Kagawas prisbelønnede saga om Iron Fey. Serien
har solgt over 1 million eksemplarer, har ligget på toppen af flere
bestsellerlister og er udgivet i over 20 lande.
"Mit navn – mit rigtige navn – er Ashallayn’ darkmyr Tallyn.
Jeg er den sidste søn af Mab, Dronningen af Mørkehoffet.
Men for hende er jeg død. Det hele begyndte, som så mange andre fortællinger,
med en pige.."
For den kolde Prins Ash var kærlighed kun noget for de svagelige, for de
dødelige og for fjolser.
Hans store kærlighed døde en forfærdelig død, og det dræbte alle de blide
følelser Vinterprinsen havde i sig. Eller det troede han. Lige indtil Meghan
Chase, halvt menneske, halvt Fey, dukker op, og bryder alle hans barrikader –
og binder ham til sig uigenkaldeligt, med en ed om at blive hendes ridder.
Nu er Meghan Jerndronning og hersker over en verden, hvor ingen vinteralfer
kan overleve, og hun bryder deres bånd, for at redde hans liv. Men Ash er fast
besluttet på at indfri sit løfte om at stå ved hendes side. For at kunne
overleve i Jernriget, må han have en sjæl og en dødelig krop, men de
prøvelser han må gå igennem for at få dem, synes helt umulige – og midt i
det vanvittige forløb, får han en viden, som forandrer alt!

OM FORFATTEREN:
Julie Kagawa (f. 1982) er en amerikansk forfatter, der gang på gang topper
New York Times bestsellerliste med sine bøger. Hun er født i Sacramento,

Californien, men flyttede til Hawaii med sin familie, da hun var ni år. I dag
bor hun i Louisville, Kentucky, med sin mand. Hun debuterede i 2010 og har
siden skrevet over 17 bøger, blandt andet Sagaen om Talon, hvoraf de fire
første bind er udkommet på dansk i 2016-2017. Femte og sidste bind
forventes at udkomme i 2018. Læs mere om forfatteren på
www.juliekagawa.com
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