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Soulless #3: Uskyldig Gail Carriger Hent PDF Vi er i Victoriatidens London, den nye dampteknologi vinder

ind overalt og skaber flere og flere fantastiske maskiner. Ulykkerne regner ned over Alexia. Hendes
ægtemand vil ikke længere vide af hende, og hun må flytte hjem til sin utålelige familie. Slibrige rygter
svirrer om hende, dronningen tager det hemmelige hverv som muhjah fra hende, og den eneste som måske
kan forklare hendes stadig mere ubelejlige tilstand, lord Akeldama, forsvinder sporløst. Oveni bliver hun
angrebet af morderiske, mekaniske mariehøns der tydeligt indikerer at Londons vampyrer ønsker hende
uhelbredeligt død. Mens hendes ægtemand opfører sig mere end almindelig umuligt, og professor Lyall

kæmper for at holde sammen på koblet, flygter Alexia til Italien for at opsøge de mystiske tempelriddere. De
ved mere om fornaturlige end nogen andre, men er måske værre end vampyrerne … Soulless er en

fantasyserie i genren Steampunk.
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