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Nu som pocket!
De utvalda ska börja andra året på gymnasiet. Hela sommarlovet har de hållit andan i väntan på demonernas
nästa drag. Men hotet kommer från ett håll de aldrig kunnat förutse. Det blir alltmer uppenbart att något är
väldigt, väldigt fel i Engelsfors. Det förflutna vävs ihop med nuet.
De levande möter de döda. De utvalda knyts allt tätare till varandra och påminns återigen om att magi inte kan
lindra olycklig kärlek eller laga krossade hjärtan.
Första delen i Engelsforstrilogin slog ner som en bomb bland såväl läsare som kritiker och
Augustprisnominerades 2011. I centrum står sex gymnasietjejer i bruksorten Engelsfors som får veta att de är
häxor och utvalda att rädda världen. En berättelse om magi, kärlek, läxor, jobbiga föräldrar, död och vänskap.
Eld är den andra delen i Engelsforstrilogin.

Sagt om Eld:
"Jag har skrattat och blivit rörd till tårar. Jag har hållit andan av spänning, ropat rakt ut i luften: 'Fy fan vad
bra!' Jag kan inte minnas att det någonsin hänt förut."
Fabian Kastner, Svenska Dagbladet
"I Eld fortsätter de att binda bländande magi och grå vardag, triumf och tragedi, i en alkemisk formel som
skapar guld av högsta karat. Citera mig gärna."
Jonas Thente, Aftonbladet
"Det här är så himla bra." Sveriges Radio
Emilies Eld har kombinert det beste av fagkompetanse, meny og miljø fra restaurantene Eld og Emilies. Vi
tilbyr kvalitetsmat til ulike type anledninger. Ingredienser. Ingefær 2 cm – bruk mødler 4 cl honning lake – 2
deler honing og 1 del vann 4 cl eplejuice 3 cl sitronjuice 4 dl oksekraft tilsettes Elden 2017. Elden 26. juli til
29. juli og 31. juli til 5. august 2017 på Røros. Les mer Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's
Kryssord Database Strømming av arrangementer. Nasjonalbiblioteket har begynt å strømme arrangementer
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