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frem i min pande. Samtidig skyder der kløer ud af mine fingre. Mens dæmonen antager sin sande form, får

den også sin fulde styrke. Det er, som om jeg forsvinder…"

Thor er blevet besat af dæmonen Bahl, der tvinger ham til at gøre forfærdelige ting. Men hvordan skal han
stoppe den, når han ikke engang kan kontrollere sin egen krop? Tira ved ikke, at Thor er i fare. Hun er rejst til
Ario for at hjælpe til i kampen mod dæmonerne. Men alt er ikke, som det skal være i landet, og snart er det

Tira selv, der får brug for hjælp.

"Kongeligt blod" er tredje 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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