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Paladin-profetien - Arven Mark Frost Hent PDF Paladin-profetien er en hæsblæsende trilogi om urgamle
væsner, der truer med at tilintetgøre verden. Og om en alliance af teenagere, hvis skæbne det er at bekæmpe

dem ... Eller slutte sig til dem.

Will West leger med ilden. Måneder efter at have afsløret det foruroligende og ellers mørklagte formål med
Paladin-profetien samarbejder Will stadig med hjernen bag det hele - hans egen bedstefar, Franklin

Greenwood. Will gør det for at holde sine venner i sikkerhed. Men hvor sikre er de i hænderne på en gal
mand?

Under konstant overvågning pønser Will og hans venner i al hemmelighed på en plan, der kan fælde Franklin
Greenwood én gang for alle. Men mens det uundgåelige opgør nærmer sig, afdækker alliancen gamle

hemmeligheder, der truer med at splitte dem ad. Kan de med deres særlige evner beskytte Jorden fra dæmoner
fra en anden tid og sted? Eller vil en stikker iblandt dem ødelægge dem og den verden, de lever i?

Arven er tredje og sidste bog i serien af Mark Frost, forfatteren bag Twin Peaks.
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