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Illuminati nocte Bo Løyche Bonde Hent PDF Forlaget skriver: Året er 2018 og i USA er dem der betragtes
som overnaturlige, blevet registreret som Genetisk Defekte. Frygt, intolerance og had fra almindelige

mennesker, tvinger dem dog til stadig at skjule deres sande jeg for offentligheden.

To unge veninder, hver især med en hemmelighed at bære på, sveder over forberedelserne til terminsprøverne
på kostskolen Everglade, hvor de begge er elever. De beslutter at droppe eksamenslæsningen og glemme

reglerne for en enkelt aften, til fordel for en koncert på det berygtede in-sted Dark Eden.

Her introduceres de til en underverden hvor monstre og helte kan være svære at skelne fra hinanden, og hvor
fristelser hurtigt kan vise sig at være en dødelig fejltagelse. Dette er en verden hvor dæmoner hersker og

manipulerer virkeligheden fra skyggerne. En verden hvor mørke kræfter vil gøre alt for at slukke ethvert lys.

Hver især lægges de to veninders skæbner i mørke hænder og deres ellers så velbevarede hemmeligheder må
frem i lyset, hvis de skal overleve natten ...
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