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Wika og Oberons rasen Thomas Day Hent PDF Forlaget skriver: Eventyret begynder, da den onde fyrst
Oberon og hans ulvinde sætter et voldsomt angreb ind mod fortet Castelgrimm i Pans rige. Bag murene har
hertug Grimm og hans gemalinde, Titania, forskanset sig mod Oberons vanvittige rasen og hævntørst.   

Fortet falder for overmagten, og kun takket være Haggis Cornelly, ridder af klanen De Hvislende Stridsøkser,
redder hertugparrets datter Wika livet. For at sikre den lille fes overlevelse er Haggis tvunget til at

vingeklippe Wika og skjule hende hos en adoptivfamilie. Men selv uden vinger er Wika stadig en fe. Tretten
år senere begynder hun at genopdage sine kræfter i selskab med mestertyven Bran. Snart er det hendes tur til

at tage hævn ...   
Wika er en steampunkinspireret fantasysaga, fyldt til randen med sommerfugle og stål, magi og djævelskab,
sylespidse tænder og sensuelle læber, ridderlighed og dunkel ondskab. Følg med på en eventyrlig udflugt til

Pans verden, som vækkes myldrende til live i Olivier Ledroits sanselige og svimlende tegninger.
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