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Public åintã:
� tinerii iubitori de fantasy, poveæti de dragoste neobiænuite între muritori æi fiinåe miraculoase;
� iubitorii lui Stephenie Meyer.

Argumente cheie pentru vânzãri:
� o aventurã pentru adolescenåi scrisã în limbajul vârstei;
� personaje credibile, acåiune bine conturatã, palpitantã.

Prezentare titlu:
Când tânãra Valerie, de 17 ani, îæi surprinde prietenul sãrutându-i mama, fuge de acasã æi ajunge în

New York. Acolo se împrieteneæte cu un grup de tineri care locuieæte în tunelurile metroului. Dar aceætia nu
sunt niæte adolescenåi obiænuiåi, iar Valerie începe sã constate lucruri ciudate cu privire la livrãrile pe care le fac
ei. Când îl întâlneæte pe Ravus, un trol, ea înåelege cã pe lângã lumea oamenilor, mai existã o alta, a zânelor.
Valerie æi prietenii ei încep sã fure din medicamentele pe care Ravus le livreazã, prin intermediul lor, zânelor
exilate în oraæ, însã o serie de crime printre zâne îi face sã se întrebe dacã Ravus nu este cumva un
ucigaæ. Între Valerie æi Ravus se înfiripã o suavã poveste de dragoste, umbritã însã de intrigile zânelor.

Holly Black creeazã o aventurã fantasy întunecatã, cu un limbaj pe alocuri violent æi în care eroii fac
abuz de droguri, dar sub toate acestea se întrezãreæte gingãæia primei iubiri a tinereåii.

Prezentare autor:
Holly Black a locuit în copilãrie într-o vilã din epoca victorianã, iar mama ei îi povestea mereu basme

cu zâne æi stafii. Colecåionarã avidã de volume rare de folclor, pãpuæi ciudate æi pãlãrii excentrice, ea locuieæte
astãzi în New Jersey împreunã cu soåul ei.

Alte titluri ale autorului la Editura RAO:
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