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Unremembered 2: Uden glemsel Jessica Brody Hent PDF Sera og Zen befinder sig i år 1609, hvor de gemmer
sig hos en lille bondefamilie. De er flygtet tilbage i tiden for at kunne være i sikkerhed langt væk fra Diotechs

udspekulerede videnskabelige eksperimenter. Men nye farer truer, da Sera får sværere ved at skjule sine
særlige evner, og Zen pludselig bliver angrebet af en mystisk og nedbrydende sygdom. Sera må endnu

engang rejse langt gennem tid og rum – men Diotech har fremstillet et nyt og overraskende våben til at få fat i
hende. Hvis Sera skal redde Zen fra døden og bekæmpe den virksomhed, der skabte hende, må hun søge dybt
ind i sit eget sind for at finde hemmeligheden. En hemmelighed, som flere vil slå ihjel for at få fat i. UDEN

MINDER og UDEN GLEMSEL er de to første bøger i Unremembered-trilogien.
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