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Fjer og flammer 3: Skæbnedagen Melissa Grey Hent PDF “En fabelagtig afslutning på en fantastisk serie,

som jeg bare må have mere af!” – GOODREADS “En fantasybog med en masse spænding og kærlighed og et
univers, som byder på nogle spændende væsner.” – DE UNGES ORD Echo har vækket ildfuglen og er nu den
eneste, der er i stand til at stå op imod det mørke, som hun ufrivilligt har sluppet løs … og sendt direkte i

hænderne på Tanith, den nye Drageprins. Tanith har kun ét mål: at tilintetgøre sine fjender, udslette verden og
herske over den nye verden, hvor drakharianerne er enevældige og avicenerne kun et minde fra en svunden
tid. Krigen, som har ulmet i århundreder, er nu nært forestående. Men balancen er tippet. Echo har måske
styrken til at nedkæmpe Drageprinsens mørke, men hun er endnu langt fra at kunne kontrollere den. Og nu
plages hun af usikkerhed. Er hun stærk nok til at se ondskaben i øjnene uden at fortabe sig i dens dybder?
Krigen er i gang, og der er ingen vej tilbage. Fra nu af er der kun to muligheder: Sejr eller død! TREDJE OG
SIDSTE BOG I SERIEN "FJER OG FLAMMER". MELISSA GREY skrev sin første bog, da hun var 12 år –
og har skrevet lige siden. Efter sin uddannelse på Yale University har hun rejst verden rundt. I dag arbejder

hun som journalist i New York. Læs mere på www.melissa-grey.com.

 

“En fabelagtig afslutning på en fantastisk serie, som jeg bare må
have mere af!” – GOODREADS “En fantasybog med en masse

spænding og kærlighed og et univers, som byder på nogle spændende
væsner.” – DE UNGES ORD Echo har vækket ildfuglen og er nu
den eneste, der er i stand til at stå op imod det mørke, som hun

ufrivilligt har sluppet løs … og sendt direkte i hænderne på Tanith,
den nye Drageprins. Tanith har kun ét mål: at tilintetgøre sine
fjender, udslette verden og herske over den nye verden, hvor

drakharianerne er enevældige og avicenerne kun et minde fra en
svunden tid. Krigen, som har ulmet i århundreder, er nu nært

forestående. Men balancen er tippet. Echo har måske styrken til at



nedkæmpe Drageprinsens mørke, men hun er endnu langt fra at
kunne kontrollere den. Og nu plages hun af usikkerhed. Er hun stærk
nok til at se ondskaben i øjnene uden at fortabe sig i dens dybder?
Krigen er i gang, og der er ingen vej tilbage. Fra nu af er der kun to
muligheder: Sejr eller død! TREDJE OG SIDSTE BOG I SERIEN
"FJER OG FLAMMER". MELISSA GREY skrev sin første bog, da
hun var 12 år – og har skrevet lige siden. Efter sin uddannelse på
Yale University har hun rejst verden rundt. I dag arbejder hun som

journalist i New York. Læs mere på www.melissa-grey.com.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Fjer og flammer 3: Skæbnedagen&s=dkbooks

