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Bronzedolken 1: Den udstødte Michelle Paver Hent PDF Den 12-årige gedehyrde Hylas er jaget vildt.   Han er

på flugt fra en grusom stamme af bronzeklædt krigere med askeindsmurte ansigter. De har slået hans hund
ihjel, skilt ham fra hans søster, Issi, og er nu på sporet af ham. Krigerne er ikke blot ude efter at fange nye
slaver til stammen. Det er Hylas, de vil have. Men hvorfor er han så vigtig for dem? Jagten på svaret fører
Hylas til en mystisk ø. Her møder han den rige pige Pirra, han knytter et usædvanligt venskabsbånd til en

delfin, og de onde kræfter, der stræber ham efter livet, rykker nærmere ...

"Den udstødte" er første bog i "HistorIen om Bronzedolken".

Skrevet om "Bronzedolken":
"En af den slags historier, som man drømmer om at læse, men som det er så svært at finde."

– THE TIMES

"Historien drives frem af handlingsmættede kapitler med ulideligt spændende cliffhanger-slutninger.  Man må

bare læse videre."
– KIRKUS REVIEWS

Michelle Paver er kendt over det meste af verden for sin serie "Urtidskrøniken." Hun er født i Malawi. Hendes
mor er belgier og hendes far er sydafrikaner, og hun bor nu i Wimbledon i England.
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