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"Om du kände att livet inte längre hade någon mening sedan serien
om Trollkarlens ring tagit slut så hade du fel. Med DRAKARNAS
GRYNING levererar Morgan Rice vad som ser ut att bli ännu en
briljant fantasyserie, full av troll och drakar, tapperhet, ära, mod,
magi och tro på ödet. Återigen har Morgan lyckats skapa en grupp
färgstarka karaktärer som man älskar att hålla tummarna för på varje
sida... Det här är bara att rekommendera som del till den permanenta

boksamlingen hemma hos alla som älskar välskriven fantasy."

-- Books and Movie Reviews, Roberto Mattos

Bästsäljaren #1!

Bästsäljarförfattaren Morgan Rice presenterar en ny och storslagen
fantasyserie: DRAKARNAS GRYNING (KONUNGAR OCH

HÄXMÄSTARE - BOK 1).



Kyra är femton år och drömmer om att bli en berömd krigare som
sin far, fastän hon är enda flickan i ett fort fullt av män. I försöken
att förstå sina särskilda förmågor och sin märkliga inre styrka så

inser hon att hon är annorlunda. Samtidigt undanhålls hon
hemligheten om profetian vid hennes födsel, vilket får henne att

undra över vem hon egentligen är.

När Kyra når vuxen ålder och traktens ståthållare kommer för att
föra bort henne så försöker hennes far rädda henne genom att gifta
bort henne. Men Kyra vägrar och ger sig av på egen hand, in i en
farlig skog där hon möter en sårad drake - ett möte som sätter igång

en kedja av händelser som kommer att ändra riket för alltid.

Samtidigt offrar sig femtonårige Alec för sin bror genom att ta hans
plats som rekryt och skeppas iväg till Flammorna, den skyhöga mur
av eld som skyddar riket mot trollen i öster. Och långt bort i riket är
Merk - en legosoldat som beslutat att lämna sitt mörka förflutna
bakom sig - på väg genom skogen för att bli en av tornens Väktare
och skydda Eldssvärdet, vilket är källan till makten i riket. Men även
trollen vill få tag i svärdet, och förbereder därför en massiv invasion

som kan ödelägga riket.

Med gripande stämning och komplexa huvudpersoner erbjuder
DRAKARNAS GRYNING en storslagen berättelse med riddare och
krigare, kungar och herremän, ära och tapperhet, magi, öde och

monster och drakar. Det är en historia om kärlek och brustna hjärtan,
illusioner, äregirighet och förräderi. Det är fantasy när den är som
allra bäst som tar oss med till en oförglömlig värld och tilltalar båda

kön och alla åldrar.

Andra delen av KONUNGAR OCH HÄXMÄSTARE kommer snart.

"DRAKARNAS GRYNING lyckas redan från starten... Suverän
fantasy... Börjar precis som den skall med en ensam huvudpersons
kamp, till att inbegripa en allt vidare grupp av riddare, drakar,
monster, öden och magi... Här finns allt som hör till storslagen
fantasy, från soldater i stora slag till konfrontation med det egna
jaget... Den här vinnaren rekommenderas till var och en som gillar
storslagen fantasy med starka och trovärdiga unga huvudpersoner."

-- Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer
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