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Panteon-sagaen #1: Vejen til Panteon Boris Hansen Hent PDF "Jeg er nødt til at tage væk. Spørg ikke
hvorhen eller hvorfor. Det er noget jeg må gøre alene." I en nær fremtid er verden blevet en anden.

Samfundets svageste sendes til Zonen hvor de lever en trist tilværelse blandt grå betonblokke. Zonen er det
eneste hjem Lucas nogensinde har kendt. Men da hans bedste ven, Cassandra, pludselig forsvinder, vælger
han at rejse ud for at finde hende. Det eneste spor er de kryptiske noter hun skrev inden hun tog af sted:

Pelassa. Akkana. Husk på tallet 12! Inden længe indser Lucas at Cassandra er taget ud på en lang rejse til en
fremmed verden der ikke burde findes. En verden fyldt med begravede mysterier og ældgamle

sammensværgelser. En verden hvor Panteons guder strides og Empyrias engle forsøger at forhindre en
altomfattende krig. Lucas er ligeglad med guder og engle. Han vil bare have Cassandra tilbage. Men snart

opdager han hemmeligheden bag hvem Cassandra virkelig er ... og hvorfor hun valgte at rejse væk.

 

"Jeg er nødt til at tage væk. Spørg ikke hvorhen eller hvorfor. Det er
noget jeg må gøre alene." I en nær fremtid er verden blevet en anden.
Samfundets svageste sendes til Zonen hvor de lever en trist tilværelse
blandt grå betonblokke. Zonen er det eneste hjem Lucas nogensinde
har kendt. Men da hans bedste ven, Cassandra, pludselig forsvinder,
vælger han at rejse ud for at finde hende. Det eneste spor er de
kryptiske noter hun skrev inden hun tog af sted: Pelassa. Akkana.

Husk på tallet 12! Inden længe indser Lucas at Cassandra er taget ud
på en lang rejse til en fremmed verden der ikke burde findes. En

verden fyldt med begravede mysterier og ældgamle
sammensværgelser. En verden hvor Panteons guder strides og

Empyrias engle forsøger at forhindre en altomfattende krig. Lucas er
ligeglad med guder og engle. Han vil bare have Cassandra tilbage.



Men snart opdager han hemmeligheden bag hvem Cassandra virkelig
er ... og hvorfor hun valgte at rejse væk.
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