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Den sagnomspundne ø Atlantis har spøgt i arkæologers hoveder i mange hundrede år. Platon var den, der
beskrev, hvordan øen for omkring 9.000 år f.v.t. sank i havet efter et voldsomt vulkanudbrud, og lige siden

har man forsøgt at finde den.

En hårrejsende jagt
Nina Wilde mener at vide, hvor øen befinder sig, og den norske milliardær Kristian Frost tilbyder at

finansiere en ekspedition for at finde den. Sammen med Frosts datter, Kari, og den tidligere SAS-soldat Eddie
Chase drager Nina af sted. Jagten er begyndt.

En livsfarlig hemmelighed
Men Giovanni Qobras, lederen af et meget lyssky broderskab, vil gøre alt for at stoppe Nina og hendes hold,
og pludselig udvikler jagten sig til et hektisk kapløb om at finde den forsvundne ø, før Qobras finder dem.
For et sted på Atlantis gemmer sig en livsfarlig hemmelighed, muligheden for at ændre menneskehedens

fremtid, og både Frost og Qobras vil have fingre i den.
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mange hundrede år. Platon var den, der beskrev, hvordan øen for

omkring 9.000 år f.v.t. sank i havet efter et voldsomt vulkanudbrud,
og lige siden har man forsøgt at finde den.

En hårrejsende jagt
Nina Wilde mener at vide, hvor øen befinder sig, og den norske

milliardær Kristian Frost tilbyder at finansiere en ekspedition for at
finde den. Sammen med Frosts datter, Kari, og den tidligere SAS-

soldat Eddie Chase drager Nina af sted. Jagten er begyndt.

En livsfarlig hemmelighed
Men Giovanni Qobras, lederen af et meget lyssky broderskab, vil
gøre alt for at stoppe Nina og hendes hold, og pludselig udvikler
jagten sig til et hektisk kapløb om at finde den forsvundne ø, før
Qobras finder dem. For et sted på Atlantis gemmer sig en livsfarlig
hemmelighed, muligheden for at ændre menneskehedens fremtid, og

både Frost og Qobras vil have fingre i den.

Copyright ©, 2007 Andy McDermott
Published by agreement widt Headline Publishing Group Ltd



Oversat af Asbjørn Skytte fra The Hunt for Atlantis

spændende bøger, myter, naturvidenskab, Atlantis, 2000-2009

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Jagten på Atlantis&s=dkbooks

