
Cress. Lunar Krøniken 3
Hent bøger PDF

Marissa Meyer

Cress. Lunar Krøniken 3 Marissa Meyer Hent PDF Cress kommer fra planeten Lunar og er blevet sendt i eksil
i et lille rumskib, hvor hun skal hjælpe den onde dronning Levana med at spionere på jorden. Cress har
specielle evner inden for teknologi, og disse bliver groft udnyttet af dronningen. Sød musik og store

problemer opstår, da Cress får til opgave at udspionere Levanas ærkefjende Cinder, for Cress bliver hurtigt
forelsket i Cinders rejsefælle, kaptajn Thorne. Cress kommer derfor til at advare Cinder og hendes fæller om
Levanas skumle planer. Gruppen bliver splittet ad, og Cress og Thorne ender i ørkenen. De må nu bruge alle
kneb for at finde Cinder og Scarlet igen – men det er svært, når man aldrig har kendt til andet end et isoleret

rumskib.

Cress er den nervepirrende fortsættelse i Lunar Krøniken, som involverer forbudt kærlighed, at finde sin
identitet og at ens venner nogle gange er mere familie, end man tror.
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