Träffa Ödesryttarna
Lisa Peterson
Lisa är en riktig konstnärssjäl som växte upp i Texas tillsammans med sin mamma och pappa. Efter moderns tragiska död flyttar Lisa och hennes pappa till
Jorvik i jakt på ett nytt hem, långt borta från alla minnen. Sakta men säkert
inser Lisa att hemma inte behöver vara en plats – hemma är där ditt hjärta bor.
Och det är först när Lisa öppnar upp sitt hjärta, och vågar älska igen, som hon
kan börja läka. Att älska är att leva. Lisa är Ödesryttarnas hjärta.
Linda Chanda
Att läsa är Lindas stora passion, liksom kunskap och upplysning. Hon vet att
mod inte är samma sak som att vara orädd: det handlar om att veta när någon
eller något är i fara och ändå göra det rätta. Man kan bara vara rädd för det
okända så länge som det är just det – okänt. Linda är Ödesryttarnas hjärna.

Alex Cloudmill
Alex växte upp i Jorvik Citys tuffaste kvarter och har inte haft det så lätt i livet.
Men så dök Elizabeth upp och visade henne hur värdefull hon är – och att hon
själv kontrollerar sitt öde. Alex kommer alltid vara något av en rebell, men hon
är obrottsligt lojal mot sina vänner och backar aldrig en millimeter när det gäller att ta ansvar. Hon slår till i rättvisans namn. Alex är Ödesryttarnas krigare.
Anne von Blyssen
Att vara känd dressyrryttare kanske ser glamouröst ut från utsidan, men det
enda Anne vill är att hitta vänner som tycker om henne för den hon är – inte
vad hon uppnått. Anne är en sann kämpe och har alltid gått sin egen väg. Tack
vare de andra Ödesryttarna har hon äntligen hittat hem. Tillsammans är hon
stark – med sina vänner är hon ostoppbar!

Ödesryttarna. Jorvik kallar (Trilogi 1, bok 1)
Välkommen till den magiska ön Jorvik, en paradisiskt vacker plats, särskilt för
hästälskare. Men under den glittrande havsytan döljer sig onda krafter. En
uråldrig konflikt är på väg att blossa upp, något som Lisa och hennes vänner i
stallet snart ska bli varse. Följ med när Star Stable-spelets värld blir bok!
När Lisa och hennes pappa kör av bilfärjan till Jorvik är det inte första
gången hon kommer ny till en stad, en skola, ett kompisgäng. Pappans jobb
på olje-riggar har g jort att de har flyttat många gånger. Den här gången
flyttar de utan Lisas mamma, som dog i en ridolycka. Hästarna var Lisas och
mammans gemensamma intresse och kärlek, men inte nu längre. Efter
mammans död har Lisa inte ridit. Ändå dröjer det inte länge innan Lisa dras
till stallet på ön, till Linda, Alex och Anne och till hästarna. Speciellt en häst,
Starshine.
Nu förändras allt i Lisas liv. Hennes hästkärlek pånyttföds samtidigt som hon
dras in i ett tusenårigt maktkrig mellan onda och goda krafter som vill styra
Jorvik och folket där. Lisa är nämligen en av de fyra Ödesryttarna ...

Ödesryttarna. Legenden vaknar (Trilogi 1, bok 2)
När de fyra Ödesryttarna, och deras fyra hästar, är samlade på ön Jorvik
kommer det goda att segra. Så lyder sägnerna. Men Lisa och hennes vänner
har svårt att ta sägnerna på allvar. Och sedan Lisas häst stals från
Jorviksstallet, och hennes pappa spårlöst försvann, så har vännerna än mindre
tid över till gamla legender och profetior.
Tillsammans med vännerna Alex och Linda ger de sig av ut i Jorviks magiska
och farliga landskap för att söka svar på vad som egentligen händer på ön.
Samtidigt har Anne gett sig ut på ett eget uppdrag. Hon måste hitta sin häst
som tycks ha förflyttats till en parallell verklighet, Pandoria. En parallell verklighet som viskar mörka lögner i Annes huvud. Lögner som får henne att tvivla
på att de fyra tjejerna har någon chans över huvud taget ...

Ödesryttarna. Mörkret faller (Trilogi 1, bok 3)
Ödesryttarna: Mörkret Faller är tredje och avslutande delen av den första
storslagna berättelsen om de fyra Ödesryttarna. Lisa, Anne, Linda och Alex
står inför sin största prövning hittills. Dark Cores mörka planer riskerar att
förinta hela den magiska ön Jorvik, och i förlängningen hela världen så som vi
känner den.
Men Ödesryttarnas magi, och det speciella band de alla har till sina hästar, är
mäktigare än all ondska. Om de bara lyckas behärska magin. Men det tar tid,
och tid är det enda som Ödesryttarna inte har.
Från trygga stallmiljöer till vindpinade oljeplattformar i Atlanten tar Mörkret
faller med oss på ett spännande, läskigt och magiskt äventyr, där verkligen allt
kan hända.

Ödesryttarna. Skuggor över Jorvik (Trilogi 2, bok 1)
Vännerna Anne, Lisa, Alex och Linda är de fyra Ödesryttarna. Tillsammans
med sina hästar försvarar de ön Jorvik mot ondska. Så säger i alla fall legenderna. Men vad händer när livet bortom Jorvik kallar?
Under sommaren har vännerna gått skilda vägar och när de ses igen är inget
som förut. Alla utom Alex verkar tvivla på deras uppdrag som Ödesryttare.
Lisa drömmer om ett enklare liv i Texas och Linda kan inte sluta tänka på universitetet i Oxford. Och Anne bär på en hemlighet som hon inte vågar
berätta för någon – inte ens för sina ödesryttarsystrar ...
De trodde att de kunde andas ut – men den här gången möter Anne, Lisa,
Linda och Alex en fiende som kommer att vända upp och ner på allt som de
har lärt sig om att vara Ödesryttare.

Ödesryttarna. Fången i Pandoria (Trilogi 2, bok 2)
Det är de fyra mot världen – men vad händer när en av dem försvinner?
Systerskapet är splittrat. Anne är försvunnen och har förlorat sin älskade
häst Concorde. Lisa, Alex och Linda ger sig iväg på en desperat jakt för att
rädda Anne i Pandoria – men hur ska de hinna fram innan det är för
sent?
Ödesryttarna vet inte längre vem de kan lita på, och snart letar sig
hemligheter från förr in i deras liv. Vem är det som är ute efter dem? Och
varför? Ödesryttarna har en stark känsla av att det är någon i bakgrunden
som drar i trådarna – men just när de börjar hitta svaren, så kastas de in i
en situation där de tvingas göra omöjliga val. Val som kan kosta liv –
både deras egna och andras.
Från Jorviks mystiska skogar till okända parallella verkligheter tar Fången
i Pandoria med oss på ett äventyr där lojaliteter och vänskapsband ställs
på sin spets.

