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tydeligt: Spørgsmålet er ikke, om du skal gøre, hvad jeg siger. Spørgsmålet er, om du skal have lov til at leve
bagefter." 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. Søskendeparret
Troy og Shay kæmper for at overleve. Marton har kastet Troy gennem sløret. Shay, hans søster, vil have
hævn. Men uanset hvad hun gør, er det, som om Marton altid er et skridt foran. Lige indtil hun finder en
forbundsfælle, som har nøglen til at vælte Marton og hans imperium af forbrydelser og undertrykkelse.
Samtidig vågner Troy under sløret i en fremmed verden uden ilt … "Under sløret" er anden bog i serien
"Ilttyv". "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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