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Det ulmende oprør Sabaa Tahir Hent PDF Laia er slave. Elias er soldat. Ingen af dem er frie. Under imperiets

herredømme straffes al modstand med døden. Da Laias bror arresteres, ser hun sig tvunget til at opsøge
modstandsbevægelsen. For at redde ham går hun med til at spionere i det farligste sted i riget:

militærakademiet. Her lever Elias, skolens dygtigste aspirant. Men i sit indre drømmer han kun om at
undslippe den undertrykkelse, han hele sit liv er blevet trænet i at udøve. Laia og Elias finder hurtigt ud af, at
deres skæbner er forbundne, og at deres fælles valg har vidtrækkende konsekvenser. For nye vinde blæser
over imperiet – vinde, der kan lægge konger i graven og gøre soldater til kejsere. "Det ulmende oprør" er

første bog i trilogien "Det ulmende oprør". “En vaskeægte pagerturner. Bogen er simpelthen ikke til at lægge
fra sig.” – Huffington Post “Lige så vanedannende som Hunger Games og lige så brutal som Game of

Thrones.” – Public Radio International
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