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Paladin-profetien - Alliancen Mark Frost Hent PDF Anden bog i Paladin-profetien – en hæsblæsende trilogi
om urgamle væsener, der truer med at tilintetgøre verden. Og om en alliance af teenagere, hvis skæbne det er

at bekæmpe dem ... Eller tilslutte sig dem.

Serien er skrevet af Mark Frost, manden bag kult-serien Twin Peaks.

For Will føles det som en evighed siden, han måtte flygte fra sit hjem forfulgt af mørkklædte mænd. Men
faktisk er det ikke engang et år siden, han ankom til Centeret - en eksklusiv kostskole, hvor Will sammen
med sine nye værelseskammerater både har nået at afsløre en mørk loge af ældre elever, men også opdaget

nye sider af deres egne fysiske og mentale evner, som de ikke vidste, de havde.

Will og hans venner bliver derfor på skolen sommeren over for at grave dybere i den århundredelange
konflikt, som det snart viser sig, at ikke bare Centeret, men også de selv er forbundet til. Will må hurtigt lære
at skelne ven fra fjende i forberedelserne på en kamp, der ikke kun rækker ud over skolens grænser, men også

verden som han kender den.

Amerikansk filmatisering af bog 1 er undervejs.

Se også www.PaladinProphecy.com

Pressen skrev om Bog 1:

»Knaldgod amerikanisering af Harry Potter.«

- Henrik Dahl, Weekendavisen

»Paladin-profetien er en fed blanding af fantasy og sci-fi, der skaber en verden fuld af spænding, mysterier og
venskab, der smager godt og stærkt hen ad Harry Potter … Allerede fra de første sider er bogen så fængende,

at man ikke kan andet end at læse og glemme verden omkring sig.«

- Emil Blichfeldt, Weekendavisen

»En utrolig spændende bog spækket med action, som med garanti vil efterlade dig med vidtåben mund …
Bogen er som en skattejagt, et fantastisk eventyr, som jeg hjalp Will med at løse. Han slap først min hånd, da
jeg var færdig med sidste side, og selv nu kører den rundt i mit hoved. Alt dette skete fordi Mark Frost skriver

helt vildt godt. «

***** - Kultur for Unge

»Handlingen er fantastisk! Den starter stort set fra side ét, og vi får kastet nogle mysterier i hovedet, hvor man
bare lige må læse lidt videre, for at se hvad der nu vil ske ... Og den der slutning ikke? Den giver mig så

meget lyst til at læse fortsættelsen. Nu.«

****** - Sabrinas blog
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