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derefter finder han ud af, at Lyra er forsvundet. Nu befinder han sig alene i et uvejsomt og stormfuldt

bjergområde. To engle kommer til ham og fortæller ham, at han som bærer af Skyggernes kniv har en uhyre
vigtig mission, og at han skal følge med dem nordpå til Lord Asriels fæstning, hvor et slag af kosmiske

dimensioner er under opsejling. Men Will nægter at adlyde dem, for han har kun én tanke i hovedet: Han må
finde Lyra. Og det viser sig at være en større udfordring, end han havde forestillet sig.

Da han endelig finder hende, kastes de to børn ud på en uhyggelig og farefuld færd, der blandt andet fører
dem til de dødes rige, til afsløring af hemmeligheden om Støv, samt opdagelse af kærlighedens sande væsen.

Ravkikkerten er tredje bind i trilogien. De to første bind Det gyldne kompas og Skyggernes kniv er ligeledes
indlæst som lydbøger.

Pullmans trilogi har vundet utallige priser, inklusive Carnegie-medaljen, Guardian Fiction Prize, Whitbread
Book of the Year samt 'børnenes Nobel-pris': Astrid Lindgren-prisen.

Den internationale bestseller - oversat til 39 sprog - har tryllebundet millioner af børn og voksne over hele
verden.
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