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Mørkt stof 3 - Udvikling Teri Terry Hent PDF UDVIKLING er tredje bog i serien MØRKT STOF, en
fortælling om overlevelse og forvandling, ondskab og kærlighed.

Hvis alt bare var, som det så ud til at være. En flok elskelige, glade mennesker, der forbinder sig med jorden
og træerne og hinanden og bruger en masse tid på at tænke og prøve at løse verdens problemer.

Shay har forladt Kai for at finde Callie og bringe hende hjem. Hun vil opsøge sin far Xander og hans
fællesskab af overlevende i håb om, at han kan lede hende til Callie.

Kai, der føler sig svigtet af Shay, slår følge med Freja, der hellere end gerne vil trøste ham. Men hun undlader
at fortælle ham sandheden om, hvorfor Shay rejste; og hun er en farlig ledsager, fordi hun er en af de

overlevende og derfor eftersøgt af myndighederne.

Sandheden om Callie og om den dødelige epidemi viser sig at være mere grufuld, end Shay havde forventet.
Det samme gælder – måske – Xanders planer.
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