
Darkest Minds - Bag horisonten
Hent bøger PDF

Alexandra Bracken
Darkest Minds - Bag horisonten Alexandra Bracken Hent PDF Det er nu seks år siden, at en mystisk sygdom
dræbte størstedelen af alle børn i USA og gav de resterende overnaturlige evner. Ruby er en af de unge, der

besidder de største mentale kræfter, som flere vil slå ihjel, for at holde nede … Ruby har brudt med
Børneforbundet, og sammen med en gruppe af andre børn og teenagere på flugt kæmper hun nu for at befri de

tusindvis af børn, der stadig holdes fanget i regeringens brutale testlejre. Bevæbnet med sandheden bag
sygdommen og en fange, som kun Ruby har kræfterne til at kontrollere, nærmer de sig deres mål. Men den
mindste forkerte bevægelse kan være gnisten, der sætter verden i brand. Bag Horisonten er tredje og sidste
bog i trilogien Darkest Minds, der har ligget på bestseller-listerne verden over. Læs også Ond Vilje (1) og

Mørke Minder (2).
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