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er en varulv, og at vampyren Caliban ønsker at dræbe ham. Nu ligger Lucien, hans mentor og beskytter,
bundet til en hospitalsseng, og det er kun Trey, der kan redde hans liv. Han sendes på en farlig mission til

Island, hvor hans evne til at styre sine overnaturlige kræfter bliver testet til det yderste. Caliban og
Nederverdenens ondskabsfulde troldkvinde Gwendolin vil nemlig gøre alt for at besejre Trey og hans
rejsefælle, Luciens smukke datter Alexa. Og hvem er Gwendolin egentlig? Changeling-serien er en god

blanding af moderne storbyroman og traditionel varulve/vampyrhistorie med et tvist. Den appellerer med sit
tema, sin mandlige hovedperson og det uhyggelige omslag måske mest til drengelæsere, men kan sagtens

læses af piger, der nok vil ærgre sig over, at Trey er ren fiktion! Aldersgruppe: Fra 12 år.

 

Det er kun et par måneder siden, at 14-årige Trey Laporte opdagede,
at han er en varulv, og at vampyren Caliban ønsker at dræbe ham. Nu
ligger Lucien, hans mentor og beskytter, bundet til en hospitalsseng,
og det er kun Trey, der kan redde hans liv. Han sendes på en farlig
mission til Island, hvor hans evne til at styre sine overnaturlige
kræfter bliver testet til det yderste. Caliban og Nederverdenens
ondskabsfulde troldkvinde Gwendolin vil nemlig gøre alt for at
besejre Trey og hans rejsefælle, Luciens smukke datter Alexa. Og
hvem er Gwendolin egentlig? Changeling-serien er en god blanding
af moderne storbyroman og traditionel varulve/vampyrhistorie med
et tvist. Den appellerer med sit tema, sin mandlige hovedperson og
det uhyggelige omslag måske mest til drengelæsere, men kan sagtens
læses af piger, der nok vil ærgre sig over, at Trey er ren fiktion!
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