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W.A.R.P: 2: Bødlens revolution Eoin Colfer Hent PDF Chevie er undsluppet victoriatidens London gennem
et ormehul og befinder sig nu i en tidsalder, hvor England er underlagt det diktatoriske Boximperium. I sit
nye liv som Box-kadet opsluges Chevie fuldstændig i denne tidslinje og glemmer, hvor hun stammer fra.

Chevie opdager, at der er noget galt, og da hun opsporer Professor Smart for at få hjælp, leder hun
Sikkerhedspolitiet på sporet af dem begge. Chevie undslipper ind i fortiden, hvor hun med Rileys hjælp må
vove sig ned i Londons katakomber. De må stoppe imperiets karismatiske leder og forpurre hans planer om at

overtage verdensherredømmet! "Bødlens revolution" er tredje bind i trilogien "W.A.R.P." af
bestsellerforfatteren Eoin Colfer, der bl.a. er kendt for serien "Artemis Fowl". "En af Colfers bedste bøger!”-
GOODREADS ”Et fantastisk velskrevet eventyr – yderst kreativt og spækket med sjov.” - MR. RIPLEY’S

ENCHANTED BOOKS ”En storslået historie fortalt med glimt i øjet. Der er meget på spil, og karaktererne er
udførligt opbygget – uovertruffen underholdning!” - KIRKUS REVIEWS
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