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Hylas er flygtet fra Thalakrea efter det store vulkanudbrud, og han ankommer til øen Keftiu, Pirras fødeø.
Solen er forsvundet, og himlen er dækket af aske, planterne visner, og fiskene dør. En kæmpe-tsunami har

ødelagt store dele af øen, og nu hærger pest og hungersnød. Men Hylas beslutter sig alligevel for at gå i land
for at lede efter Pirra.

En gammel, enøjet kvinde fortæller ham, at Pirras mor, ypperstepræstinden Yassassara, er død. Men hvad med
Pirra? Hylas ved, at det er livsfarligt at opholde sig på øen. Men han giver ikke op, før han har fundet hende

... levende eller død.

"Falkens øje" er tredje bog i historien om Bronzedolken.

“Kan stærkt anbefales!” – GOODREADS

“Hatten af for endnu et hæsblæsende eventyr. What’s not to like?” – THE INDEPENDENT

“En herlig og fængslende historie om mod og mystik.” – THE TIMES

Michelle Paver er kendt over det meste af verden for sin serie "Urtidskrøniken." Hun er født i Malawi. Hendes
mor er belgier og hendes far er sydafrikaner, og hun bor nu i Wimbledon i England.
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