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mener det dødalvorligt! Dit liv kan afhænge af det. Jeg risikerer ALT ved at fortælle dig det her – men du er

nødt til at vide det.
- Max

Max, Fang, Iggy, Nudge, Gasmanden og Angel. De ligner almindelige børn. Og det er de også – bortset fra at
de er 98 % menneske og 2 % fugl. De er resultatet af en række videnskabelige forsøg, der er løbet helt af
sporet. Nu må de flygte for livet, højt over bjerge og skyskrabere, mens de forsøger at finde ud af, hvem de

egentlig er, og til hvilket formål, de er blevet skabt.

De kan klare sig selv. Men lærer også på den virkelig hårde måde, at de ikke kan stole på nogen som helst
andre …

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

"Fart, action, hemmeligheder og coolness."
– London Times

"Som de bedste computerspil eller actionfilm, bare i bogform."
– Cleveland Plain Dealer

"Tempo, spænding, begejstring – nonstop action får læseren til at vende siderne med tilbageholdt åndedrag
fra start til slut"
– Kirkus Review
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