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De unaturlige Sascha Christensen Hent PDF “I må finde den. Den har brændemærket jer, og så længe I lever,
vil I føle den kalde på jer.”
Josephine og Liam er blevet mærket af den onde amulet Humaran, og nu er den forsvundet. Sammen er de
nødt til at finde den og bringe den tilbage til azynerne, så den kan blive uskadeliggjort – og de selv kan blive
frie igen.
Deres rejse fører dem vidt omkring: Til azynernes hovedsæde i Rusland og siden til Tibet - til malivespierne,
Nells folk. På malivespiernes opfordring slår de to børn sig sammen med den fremmede Morgan, en af de
gådefulde og lyssky Unaturlige.
Som historien skrider frem, breder mystikken sig: Hvad vil amuletten med de to børn? Hvad er det, der er galt
med Josephines magi? Og kan de stole på deres nye, sære rejseledsager?
De unaturlige er andet bind i Humaran-trilogien. Første bind, Den ydmyge amulet, vandt Orlaprisen 2010 for
bedste fantasyroman.
fantasy, illusion, troldmand, hekse, profeti, magiske genstande, drøm, orakel, forudsigelse, nervepirrende,
cliffhanger, okkult, gåder, enigma
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