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Arlo Finch i flammernes dal (1) John August Hent PDF ”Et magisk og vidunderligt eventyr. John August er
en mesterlig historiefortæller.” – Ransom Riggs, #1 New York Times-bestsellerforfatter til ”Frøken Peregrines

hjem for sælsomme børn” Arlo Finch troede, at man som ranger skulle lære at binde knob, lave ild uden
tændstikker og klare sig i den vilde natur. Men da han flytter til en lille, vejrbidt by i det fjerneste hjørne af

Colorado sammen med sin mor og sin søster, opdager han, hvor meget han tog fejl. Hans nye venner, Indra og
Wu, lærer ham hurtigt det mest basale – at lave tordenklap, fingerlys og at finde overnaturlige dyr. Men han
får snart brug for at lære mere, for i de mystiske skove og mægtige bjerge, der omkranser byen, findes en

skjult verden, som rykker tættere og tættere på. Og det er slet ikke tilfældigt, at mørket rækker ud efter netop
Arlo Finch … FØRSTE DEL AF TRILOGIEN OM ARLO FINCH. John August er manuskriptforfatteren bag
en række af Tim Burtons succesfilm. Han står bag en række populære podcasts og bor i Los Angeles med sin

familie. ”Arlo Finch i flammernes dal” er hans skønlitterære debut.
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