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Delte skæbner Veronica Roth Hent PDF I anden bog i sin stort anlagte tobindsserie afslutter

bestsellerforfatteren Veronica Roth sin fortælling om Cyra og Akos. Bogen er en farverig og storladen
fortælling om håb og udholdenhed i et brutalt univers, fortalt fra fire forskellige perspektiver. Ved deres
fødsler har oraklerne givet Cyra og Akos hver deres skæbne. Skæbner, der ikke kan undslippes. Akos er
forelsket i Cyra, selvom hans skæbne har pålagt ham at dø i hendes families tjeneste. Cyras tyranniske far
styrer sit folk med en jernnæve, og da han starter en altødelæggende krig, beslutter Cyra og Akos at forsøge
at stoppe ham. Det betyder, at Akos' dage hurtigt kan være talte – og at Cyra måske vil være tvunget til at slå
sin egen far ihjel. Men man kan opfylde sin skæbne på mange måder, og da slutspillet går i gang, er der

blevet vendt op og ned på alle forestillinger og forudsigelser. Anden bog i Veronica Roths nye tobindsserie.
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