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Solens følge Boris Hansen Hent PDF Adrian og hans fem venner har besejret dæmonaben og er sluppet
fri af Den Ældste Mytes greb. Men Emma, der blev besat af dæmonaben,

er stadig forsvundet, og en ny fare truer, for Myten har
allerede udvalgt sig sine næste ofre. Snart starter en hæsblæsende
kamp mod tiden. Ved næste fuldmåne vil Myten slå ihjel, og
stærke kræfter ønsker at hjælpe den med at stille sin blodtørst.

Mens de seks venner forsøger at forhindre et mord, der vil betyde
evigt mørke, opdager de, at mysterierne bag Den Ældste Myte
er endnu større, end de troede – og at de befinder sig midt i

en hemmelig krig, der har varet i århundreder.

BORIS MØLGAARD HANSEN er cand it. og bor i Århus, hvor han til daglig nørder med at skrive bøger og
udvikle computerspil.

Han debuterede i 2006 med krimien Marburg-eksperimentet, men arbejder nu mest med fantasy-genren, som
han selv har læst siden barndommen.

I 2012 udkom første del af hans fantasy-trilogi om Den Ældste Myte: Mytens Forbandelse, som fik en
strålende modtagelse.

OM DEN ÆLDSTE MYTE 1, MYTENS FORBANDELSE, BLEV DER SKREVET
”… bogen rummer alt det, der skal til for at blive en fed serie.”

Weekendavisen

”Sublim gyser for unge.”
Bogvaegten.dk

”Læs den, nu!”
Boggnasker.dk
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