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DESTIN II - SNEFUGLEN Danny Biltoft Davidsen Hent PDF Destin har trodset utrolige farer og reddet
Maridel fra rødfrakkerne, kun for at se hende bortført endnu en gang af Cyril og skattejægerne. Efterladt
alene og i lænker på en fremmed måne søger Destin desperat efter en måde at forfølge sine tidligere

kammerater, men uden venner eller midler svinder hans chancer ind, alt imens afstanden til ”Den Lovløse” og
Maridel øges for hvert øjeblik. Snart viser det sig dog, at nyt håb kan findes på de mest usandsynlige steder.

Uddrag af bogen
Graymeres blege lys strømmede ned gennem vinduerne over dem og fik Archards mekaniske øje til at virke

uhyggeligt neongrønt.
”Du kan bare tage det roligt,” sagde Archard og nikkede mod Destins hænder, som hvilede på våbnene. ”Der

vil ikke ske dig noget. Hvad er dit navn, dreng?”
”Destin,” svarede han og slap sine våben.

”Du har gjort indtryk på mig, Destin. Jeres første deltager var heldig, men han fortsatte, fordi du drev ham til
det, og det var ikke nogen tilfældighed, at du vandt dit spil. Mange mænd nåede aldrig ud fra labyrinten, og
de fleste, som gjorde, var permanent skadede af røgen. Mænd, som var større og stærkere end dig. Men du …

Du giver aldrig op, gør du?”

Om forfatteren
Danny Biltoft Davidsen er født i 1985 i Højby på Sjælland og har udgivet science fiction, siden han var
sytten. Han har altid brændt for at bruge sin fantasi og fortælle andre en god historie. Til daglig bor han i

København og arbejder i en biograf.

 

Destin har trodset utrolige farer og reddet Maridel fra rødfrakkerne,
kun for at se hende bortført endnu en gang af Cyril og skattejægerne.
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