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Fra Imperiets aske har en ny trussel mod galaksens frihed rejst sig: Den Første Orden. Heldigvis er nye helte
dukket op for at gå i krig mod fjenderne – og måske endda give deres liv for sagen: Rey, Finn og Poe. De tre

skal nu kæmpe side om side med General Leia Organa og Modstandsbevægelsen. 

Men Øverste Leder Snoke fra Den Første Orden og hans nådesløse højrehånd Kylo Ren er en stærk
modstander med enorme hære og altødelæggende ildkraft til deres disposition. Denne fjende truer lysets

forsvarere med fuldstændig udslettelse. Deres eneste håb er den tabte legende: jedimesteren Luke Skywalker.
Men han har mistet troen på jediernes sag og deres berettigelse, og han har ingen intentioner om at slutte sig

til Modstandsbevægelsen. 

Rejs endnu dybere ind i The Last Jedi-universet, og oplev både nye og alternative scener, som tilføjer
spændende dimensioner til den evige kamp mellem lys og mørke.

Læs også The Force Awakens, og glæd dig til Episode IX.

 

Forlaget skriver: For meget længe siden i en fjern, fjern galakse.… 

Fra Imperiets aske har en ny trussel mod galaksens frihed rejst sig:
Den Første Orden. Heldigvis er nye helte dukket op for at gå i krig
mod fjenderne – og måske endda give deres liv for sagen: Rey, Finn
og Poe. De tre skal nu kæmpe side om side med General Leia Organa

og Modstandsbevægelsen. 

Men Øverste Leder Snoke fra Den Første Orden og hans nådesløse
højrehånd Kylo Ren er en stærk modstander med enorme hære og
altødelæggende ildkraft til deres disposition. Denne fjende truer
lysets forsvarere med fuldstændig udslettelse. Deres eneste håb er

den tabte legende: jedimesteren Luke Skywalker. Men han har mistet
troen på jediernes sag og deres berettigelse, og han har ingen

intentioner om at slutte sig til Modstandsbevægelsen. 

Rejs endnu dybere ind i The Last Jedi-universet, og oplev både nye
og alternative scener, som tilføjer spændende dimensioner til den

evige kamp mellem lys og mørke.

Læs også The Force Awakens, og glæd dig til Episode IX.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=STAR WARS™ - The Last Jedi&s=dkbooks

