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Dødens mærker Veronica Roth Hent PDF CYRA ER SØSTER TIL EN BRUTAL TYRAN, der regerer over sit
folk med en jernnæve. Hun har et unikt talent for at påføre smerte, som hun tvinges til at udnytte. Men Cyra
ønsker at være andet end bare sin brors våben – og i hemmelighed lægger hun planer …

Akos bliver som barn kidnappet af Cyras bror, og mod sin vilje tvinges han ind i en verden af vold og frygt.
Men efterhånden udvikler han alligevel et slægtskab med sine dødsfjender.

Hadet mellem Cyras og Akos’ lande og familier virker uoverstigeligt. De to må bestemme sig for enten at
hjælpes ad med at overleve – eller tilintetgøre hinanden.

Bestsellerforfatteren til DIVERGENT er tilbage!

Med mere end 35 millioner solgte eksemplarer er Veronica Roth hurtigt blevet en af verdens mest populære
YA-forfattere. Hendes nye roman, Dødens mærker (”Carve the Mark”), udkommer 17. januar 2017 i Danmark
– og bliver tilgængelig samtidig på 33 sprog.

Dødens mærker er første bog i Veronica Roths nye tobindsserie. Næste bog udkommer i 2018.
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