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Ild og Jord er fjerde og sidste bind i Egernfolket-serien, som anmelderne kalder "Hulebjørnens klan for

tweens". Bog 1 i serien er nomineret til børnenes egen litteraturpris, Orlaprisen 2012. Til læsere fra cirka 12
år. Se booktrailer på Youtube.

Eeta er blevet 13 år og er stammens maga - en person med påståede overnaturlige evner. Hun står over for sin
hidtil største udfordring, da et fremmed folk slår sig ned i skovene tæt på Egernfolkets boplads. Indvandrerne
kommer med nye måder at leve på - de jager ikke, men brænder skov af for at dyrke jorden. De taler et andet

sprog, ser anderledes ud, og her er det mændene, der bestemmer.

Eetas stamme forventer, at hun med sine særlige kræfter kan stoppe de fremmede og forhindre dyrenes flugt
fra den brændende skov. Men ilden er en mægtig kriger...
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