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er første bind i fantasyserien STEMMETYVEN. En fortælling om Tia, Halvar og Bjørka, om liv, død og

venskab og om at gøre det, man egentlig ikke tør. Med illustrationer af Lars Gabel

Enten gør man noget for at hjælpe, eller også er man medskyldig!

Tia er mester i at efterligne stemmer. Faktisk er hun så god, at hun har fået tilnavnet Stemmetyven. Tias
bedste ven Halvar er blevet bortført af den onde klanleder Tarelf, og ingen har tænkt sig at gøre noget for at

redde ham. Nu vil Halvar blive kastet i Slangegraven, hvor den sikre død venter.

Tia er helt ude af den, for hvad kan en ung pige som hende stille op mod den berygtede klanleder? Men så får
hun en idé. En idé, hvor hun skal bruge sin særlige evne.
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