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Evigt mørke Boris Hansen Hent PDF Den evige nat har sænket sig overalt, og krigen mellem de ældgamle
broderskaber raser under den røde fuldmåne. Mens hele verden holder vejret, rejser Adrian og hans venner
gennem den lange nat i et hæsblæsende kapløb mod deres arvefjender. Men før de kan gøre sig håb om at

vinde Solen tilbage, må de først forstå fortidens hemmeligheder og løse den største gåde af dem alle. Hvad er
Den Ældste Myte? Boris Mølgaard Hansen er er cand it. og bor i Århus, hvor han til daglig nørder med at
skrive bøger og udvikle computerspil. Han debuterede i 2006 med krimien Marburg-eksperimentet, men
arbejder nu mest med fantasy-genren, som han selv har læst siden barndommen. De to første bind i hans
fantasy-trilogi om Den Ældste Myte fik en strålende modtagelse. OM DEN ÆLDSTE MYTE 2, SOLENS

FØLGE, BLEV DER SKREVET ”Andet bind i Boris Hansens planlagte trilogi om Den Ældste Myte er intet
mindre end fabelagtigt skruet sammen … Solens Følge er en spændende fantasy-gyser for store børn og unge

og rummer både venskab, humor og mystik.”★ ★ ★ ★ ★ ★ Århus Stiftstidende ”Hvor er det herligt at se

et så interessant miks af fantasy, klassisk mysteriebog og gys! Forfatteren har om noget gennemtænkt sin
fortælling ned til mindste detalje og har mange uventede kort i ærmet.” Sjovforborn.dk ”Boris Hansens
Mytens Forbandelse og Solens Følge har fortjent en plads på min hylde ved siden af navne som Dennis

Jürgensen og Lene Kaaberbøl samt en hel håndfuld andre geniale forfattere.” Boggnasker.dk ”Boris Hansen
[leverer] en fed blanding af fantasy og traditionel mysteriebog. En blanding der nærmest kalder på at blive

lavet til spil og film.” Weekendavisen
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