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…Fiskarflickan Lilly, piratpojken Zeph och premiärministerns dotter Alexandra har överlistat piraterna. Nu är
de på flykt genom de laglösa träsken. I sin ägo har de den sista fungerande datorn på jorden. Pirater och
engelska soldater, forskare från Cambridge och ambassadörer från Skottland – alla vill ha tag på den sista
datorn i världen. Och de gör vad som helst för att få sin vilja fram … Än en gång hänger allt på Lilly, Zeph
och Alexandra. De måste stoppa kriget och rädda världen från total kollaps.Missa inte den otroligt spännande
fortsättningen på Piraternas fånge! Den miljöengagerade Emily Diamand har rönt enorma framgångar med sin
debutbok om en värld efter kraschen. Den unika historien och de starka karaktärerna har väckt läslusten hos

hundratusentals barn och vuxna över hela världen.
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