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Tvillingarna Sunia och Wulf får i uppdrag att bryta det uråldriga förbundet mellan sitt eget folk och de
underjordiska. Kanske kan de på så sätt få mäktiga bundsförvanter i kampen mot den hotande Kylan. Men det
är en märklig och gastkramande resa de måste göra. Drömmar, minnen och verklighet flyter ihop och det är
lätt att gå vilse i en främmande värld där inget riktigt är som de är vana vid. Dessutom ruvar de underjordiska
på hämnd för gamla oförätter och tvillingarna måste kämpa med en växande frustration över att ha fastnat i ett
händelseförlopp som de inte förstår och inte tycks kunna styra.
Förbundsbryterskan är den tredje delen i serien Berättelsen om Blodet.
Anders Björkelid bor i Uppsala med sin familj och arbetar som gymnasielärare. Han debuterade som
fantasyförfattare med serien Berättelsen om Blodet.

"Det är märkligt, det är annorlunda och det är ibland svart som natten men berättelsetråden tappas aldrig bort
och de vindlande vägarna bär trots allt fram berättelsen på ett fascinerande sätt, hela vägen./.../ Själva resan är
också ett äventyr men framförallt bärs man i Förbundsbryterskan fram av ord och meningar som är djupa och
vackra och jag vill aldrig att det ska ta slut." Eli läser och skriver
"Med denna tredje del befäster Anders Björkelid sin plats som en av de allra mest intressanta svenska
ungdomsboksförfattarna." Bokstävlarna
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