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Paladin-profetien Mark Frost Hent PDF Paldain Profetien er en actionspækket fortælling, hvor fantasy og sci
fi forenes i et nervepirrende plot bygget op af spænding, humor og mystiske ordener. Bogen er første bind i en
trilogi, der er solgt til amerikansk filmatisering med forfatteren Mark Frost selv som instruktør. Stol ikke på
nogen! Tilfælde findes ikke! Se ikke dit liv som en film, der sker for en anden - det sker for dig. Det sker lige
nu! Hele sit liv har teenageren Will West fulgt sine forældres mange regler; især har han lært at undgå
opmærksomhed. Da han ved et uheld klarer sig unaturligt godt i en intelligenstest, bliver Will imidlertid

tilbudt et stipendium til en eksklusiv skole, hvor intet er, som det ser ud. Sammen med sine nye
værelseskammerater opdager Will skjulte sider af sig selv og sin familie, der viser sig at have forbindelse til

en urgammel profeti. Forfulgt af både løgne og fjender vikles Will ind i en livsfalig kamp om
verdensherredømmet... Se booktrailer på Youtube.
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