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Før det er for sent … Anført af den 14-årige Maximum Ride fortsætter de seks vingede børn deres
nervepirrende søgen efter deres forældre og efter at afdække det overvældende mysterium om deres endelige
skæbne. Da de efter et overfald må søge hospitalshjælp finder flokken et hjem hos en FBI agent, hos hvem de
for første gang nogensinde prøver at leve et ’normalt’ liv. Alting burde bare være skønt, når man har en seng
at sove i og spiser mad, der ikke kommer fra en affaldscontainer, men det er ikke uden problemer at begynde
på en helt normal skole – og lige uden for lurer deres forfølgere, som griber enhver chance til sætte livsfarlige
angreb ind på flokken … Følg Max og flokken på deres mission – verden bliver aldrig den samme igen! "Fem
stjerner! En action-fyldt, spændende og i sandhed utrolig bog!" – BookReporter.com "James Patterson leverer
det, som læserne vil have." – RT Book Reviews "Læserne kan godt forberede sig på endnu en spændende og

vild tur […] og vil åndeløst vente på næste bind." – Kirkus Review
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