
Diabolik
Hent bøger PDF

S.J. Kincaid
Diabolik S.J. Kincaid Hent PDF Når en dræbermaskine forelsker sig ... Nemesis er en diabolik. En genetisk
fremstillet bodyguard, der er bundet til sin ejer hele livet. Nemesis ejes af pigen Sedonia Empyrian, der er

datter af en magtfuld senator i et intergalaktisk rige, der styres af en gal kejser. Da kejseren befaler, at familien
sender Sedonia som garanti for senatorens loyalitet, frygter familien for Sedonias liv, og sender i stedet

Nemesis, der skal udgive sig for at være senatorens datter. Nemesis er lærenem og upåvirket af det magtspil,
der udspiller sig omkring kejseren. Men hun er ikke forberedt på de følelser, hun pludselig får, da hun møder
andre, der behandler hende som et menneske, og ikke en dræbermaskine. Nemesis bliver sårbar, og hun
slækker på sit forsvar, for at beskytte andre end sin ejer, og inden hun ved af det, er hun en brik i et

ondskabsfuldt spil mellem kejseren og den magtbegærlige elite. Der er bare ingen der ved, hvor farlig en brik
Nemesis i virkeligheden er ... En helt unik stemme i sci-fi, med en stærk hovedperson, der må kæmpe med

intriger og forbudte følelser. Hunger Games møder Star Wars.

 

Når en dræbermaskine forelsker sig ... Nemesis er en diabolik. En
genetisk fremstillet bodyguard, der er bundet til sin ejer hele livet.

Nemesis ejes af pigen Sedonia Empyrian, der er datter af en
magtfuld senator i et intergalaktisk rige, der styres af en gal kejser.
Da kejseren befaler, at familien sender Sedonia som garanti for
senatorens loyalitet, frygter familien for Sedonias liv, og sender i
stedet Nemesis, der skal udgive sig for at være senatorens datter.
Nemesis er lærenem og upåvirket af det magtspil, der udspiller sig
omkring kejseren. Men hun er ikke forberedt på de følelser, hun
pludselig får, da hun møder andre, der behandler hende som et

menneske, og ikke en dræbermaskine. Nemesis bliver sårbar, og hun
slækker på sit forsvar, for at beskytte andre end sin ejer, og inden

hun ved af det, er hun en brik i et ondskabsfuldt spil mellem kejseren



og den magtbegærlige elite. Der er bare ingen der ved, hvor farlig en
brik Nemesis i virkeligheden er ... En helt unik stemme i sci-fi, med
en stærk hovedperson, der må kæmpe med intriger og forbudte

følelser. Hunger Games møder Star Wars.
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