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Oprørerne Julie Kagawa Hent PDF Oprørerne I Julie Kagawas trilogi skjuler drager sig i

menneskekroppe blandt os. Desertør. Forræder. Oprører. Ember Hill har forladt drageorganisationen Talon
og har sluttet sig til oprørslederen Cobalt og hans folk. Men Ember kan ikke glemme Garret Xavier Sebastian,
dragedræberen fra Sankt Georg ordenen, som svigtede sin mission – at udrydde hele Embers slægt, da han
reddede hende fra en af Talons snigmordere og dermed underskrev sin egen dødsdom. Fast besluttet på at

redde Garret fra at blive henrettet, forsøger Ember at overbevise Cobalt om, at han skal hjælpe hende med at
bryde ind i Sankt Georg ordenens hovedkvarter. De har flere snigmordere efter sig, og da de opdager, at

Embers bror er en af dem, indser de, at de kan bruge Garret til deres egen fordel, for han kan bidrage med et
helt nyt perspektiv i krigen mellem Talon og Sankt Georg-ordenen. Men en ny sammensværgelse har set
dagens lys, og hemmelighederne som begge sider skjuler er både chokerende og livsfarlige. Ember bliver

nødt til at beslutte sig. Vil hun trække sig tilbage og vente til det rette øjeblik til at slå tilbage, eller skal hun
starte en krig?
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