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Ilttyv 1: Over sløret Nicole Boyle Rødtnes Hent PDF "Mit løb tærer på ilten, og smagen af jern i munden
bliver stærkere og stærkere. Den lægger sig som en hinde på min tunge. Hvis jeg ikke får fat i mere ilt snart,

dør jeg …"

I en dyster fremtid koster hvert åndedrag penge. Kun de rige har råd til kvalitetsilt, som den der fandtes før
katastrofen. De fattige må nøjes med dårligere ilt, der langsomt gør dem syge.

Troy og Shay kæmper for at overleve, men da Shay bliver fængslet under falske anklager og ikke har råd til at
betale ilten i fængslet, bliver de begge tvunget ud i en livsfarlig alliance …

"Over sløret" er første bog i serien "Ilttyv".

"WAUW hvor var det en fantastisk bog! Jeg ville egentlig bare lige læse et par kapitler for at få en pause fra
en anden bog jeg havde gang i, men ente med at læse hele bogen på under et døgn. Den var simpelthen bare

awesome!"
- Sus' bogblog

"Utrolig velskrevet roman til unge. Gradvist føres vi ind i en ukendt, men overbevisende fremtidsverden.
Bogen har action og fart over feltet, og er utrolig underholdende."

– Lektør, Stine Veisegaard

"Den her serie er virkelig god! Så er det sagt. Det er en velskrevet og spændende historie, og som læser,
havde jeg svært ved at lægge den fra mig igen. "Ilttyv" er helt sin egen og den fortjener al den ros den kan få!

Det er endnu et mesterstykke indenfor dansk fantasy/dystopi."

– Forestillingomparadis.blogspot.dk
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