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Red verden

Til trods for at flokken netop er undsluppet og endnu en gang på flugt, er nettet ved at strammes om Max og
de andre flyveunger. Inden for ganske kort tid vil Max stå over for ikke bare sin egen, men hele verdens

værste fjende.

Max, Fang, Iggy og de andre må finde en måde til at forhindre de sindssyge forskere bag Skolen i at slå
millioner af mennesker ihjel og genbefolke verden med gensplejsede skabninger.

Udfordringerne har aldrig været større, og det er vigtigere end nogensinde før, at de alle holder sammen, men
de voksende spændinger mellem Max og Fang truer med at splitte flokken i to.

Vil de kunne redde verden – uden sammenhold, i skjul og i fangenskab og kæmpende i hver sin verdensdel?

Følg Max og flokken på deres mission – verden bliver aldrig den samme igen!

#1 på New York Times’ liste over bestseller-serier.
Serien har solgt over 16 millioner eksemparer.
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