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kan. Hvis de fanger os i kløften, har vi ikke en chance. Krystallerne rasler voldsomt i min taske, og nogle
falder ud og forsvinder ned i dybet. Thor sakker bagud. Jeg vil gerne hjælpe ham, men først må jeg op. Jeg

når kanten i samme øjeblik, som et dæmonansigt bøjer sig ud over kløften …" Thor kæmper med at vende sig
til dobbeltlivet som prins om dagen og dæmondræber om natten, mens dæmonerne bliver mere og mere
aggressive. Og da Tira og Thor tager til krystalgrotterne for at skaffe flere krystaller, går alt helt galt …

"Dødens krystaller" er anden 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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