
Seeker 1: Den mørke sandhed
Hent bøger PDF

Arwen Elys Dayton

Seeker 1: Den mørke sandhed Arwen Elys Dayton Hent PDF HENDES ARV ER ... ET KALD. EN ÆRE. EN
LØGN.

Hele livet har Quin Kincaid trænet til den aften, hvor hun skal aflægge ed og træde ind i Søgernes rækker. Det
er hendes arv, og det er en stor ære.

Som Søger skal Quin kæmpe side om side med sine to nærmeste kammerater, Shinobu og John, for at
beskytte de svage og de udsatte. Sammen skal de symbolisere lyset i en dunkel verden. Og hun skal være

sammen med sin bedste ven - den dreng, hun også elsker.

Men den aften, hvor Quin aflægger eden, forandrer alt sig. At være Søger er slet ikke, som hun troede.
Hendes familie er ikke, som hun troede. Selv drengen, hun elsker, er ikke længere sig selv.

Og nu er det for sent at vende om.

Første bog i SEEKER-trilogien.
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