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Darkest Minds - Mørke minder Alexandra Bracken Hent PDF En mystisk sygdom har dræbt 98 procent af alle
børnene i USA, og de resterende 2 procent har udviklet en form for overnaturlige evner, som ingen helt ved,
hvad indebærer, men langsomt kommer deres kræfter for dagen. 16-årige Ruby er en af de unge, der besidder
den største mentale evne, og hun må kæmpe både mod sig selv og regeringen for at beskytte dem, hun elsker.
De andre børn kalder hende for leder, men Ruby ved, hvad hun er: et monster. Vigtig viden om den sygdom,
der næsten slog hele USA's ungdom ihjel, viser sig at være på lige præcis det flashdrive, som ingen andre end
Liam er i besiddelse af. Ruby må nu ud på en livsfarlig mission for at finde ham – drengen, hun troede, var
hendes fremtid, men som nu ikke engang vil kunne genkende hende, på grund af det, hun gjorde ved ham,
sidst de sås ... Mørke minder er anden del af trilogien Darkest Minds. De andre bind i serien hedder Ond vilje

(1) og Bag horisonten (3).
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største mentale evne, og hun må kæmpe både mod sig selv og
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