
Inferno
Hent bøger PDF

Julie Kagawa
Inferno Julie Kagawa Hent PDF Inferno Femte og sidste del af sagaen om Talon I Julie Kagawas nyskabende
serie går drager, skjult i menneskekroppe, rundt blandt os... I dag slår vi igen. Vi vil vise Talon, at vi aldrig vil

acceptere deres nye verden. Ember Hill har opdaget den chokerende sandhed om sig selv. Hun er
efterkommer af Den Gamle Slange, der leder Talon, og som er på nippet til at tage magten og dominere hele
verden. Med Sankt George-ordenen sat ud af spillet, rejser Ember, Riley og Garret til Amazonas jungle, for at
lede efter den, som måske har nøglen til at få bugt med Den Gamle Slange og Talon - hvis de altså overlever
mødet … I mellemtiden rejser Embers bror, Dante, til Kina med en besked til de sidste af de asiatiske drager:
Tilslut jer Talon eller dø! Tiden er ved at løbe fra oprørerne og for enhver af de drager, der ikke er i alliance

med Talons. Den sidste kamp nærmer sig, og hvis Talon vinder, vil verden brænde i et sandt inferno!
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