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Laia och Elias är på flykt genom öknen, på väg mot det ökända fängelset Kauf för att frita Laias bror. Efter
sig har de Kommendantens trupper, beordrade att döda eller fånga in dem. Helene är kvar i huvudstaden, för
evigt bunden av eden hon svurit till den nye kejsaren. Hon försöker desperat glömma sin kärlek till Elias,
eftersom han numera är Imperiets, och därmed även hennes, största fiende. Men när Helenes vägar korsas
med Elias och Laias, blir det alltför uppenbart var hennes sympatier ligger. Trots att Elias valt Laia och
friheten, kan Helene inte låta bli att hjälpa dem undkomma trupperna. Även om det kan stå henne dyrt.

Eldmärkt är andra boken av fyra i Sabaa Tahirs hyllade fantasyserie. Den första boken i serien, Askfödd, gick
direkt upp till andraplatsen på New York Times bästsäljarlista, och har getts ut i 29 länder. Filmrättigheterna

är sålda till Paramount.
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Laia och Elias är på flykt genom öknen, på väg mot det ökända

fängelset Kauf för att frita Laias bror. Efter sig har de
Kommendantens trupper, beordrade att döda eller fånga in dem.
Helene är kvar i huvudstaden, för evigt bunden av eden hon svurit
till den nye kejsaren. Hon försöker desperat glömma sin kärlek till
Elias, eftersom han numera är Imperiets, och därmed även hennes,
största fiende. Men när Helenes vägar korsas med Elias och Laias,
blir det alltför uppenbart var hennes sympatier ligger. Trots att Elias

valt Laia och friheten, kan Helene inte låta bli att hjälpa dem
undkomma trupperna. Även om det kan stå henne dyrt.



Eldmärkt är andra boken av fyra i Sabaa Tahirs hyllade fantasyserie.
Den första boken i serien, Askfödd, gick direkt upp till andraplatsen
på New York Times bästsäljarlista, och har getts ut i 29 länder.
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