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Den døde zone David Robbins Hent PDF Døde zoner kaldes de områder i det, der engang hed Amerika, hvor
atombomberne ramte under den Tredje Verdenskrig. Det er sandørkner uden liv, og intet kan gro der. En

gruppe plyndrende nomader til hest har jaget Geronimo ind i en sådan zone, og han opdager snart, at det sted,
hvor han er havnet, bestemt ikke er dødt og uden liv. Og de væsner, som holder til på stedet, er dødsensfarlige

…

Den amerikanske forfatter David L. Robbins (f. 1950) har skrevet over 300 bøger inden for forskellige genrer
som science fiction, action, thriller og fagbøger. Han har blandt andet skrevet bøger til de populære bogserier

"De overlevende", "Blade" og "Davy Crockett".

Efter en atomkrig har ødelagt verden, som vi kender den, forsøger de få overlevende at klare sig i det
postapokalyptiske helvede, der hersker på jorden. Og det er ikke kun giftskyer, stråling og forurening, der
truer de overlevende – nye former for væsner har muteret i løbet af atomvinteren, og kæmper nu en indædt

kamp mod menneskene.

 

Døde zoner kaldes de områder i det, der engang hed Amerika, hvor
atombomberne ramte under den Tredje Verdenskrig. Det er

sandørkner uden liv, og intet kan gro der. En gruppe plyndrende
nomader til hest har jaget Geronimo ind i en sådan zone, og han
opdager snart, at det sted, hvor han er havnet, bestemt ikke er dødt
og uden liv. Og de væsner, som holder til på stedet, er dødsensfarlige

…

Den amerikanske forfatter David L. Robbins (f. 1950) har skrevet
over 300 bøger inden for forskellige genrer som science fiction,

action, thriller og fagbøger. Han har blandt andet skrevet bøger til de
populære bogserier "De overlevende", "Blade" og "Davy Crockett".

Efter en atomkrig har ødelagt verden, som vi kender den, forsøger de
få overlevende at klare sig i det postapokalyptiske helvede, der
hersker på jorden. Og det er ikke kun giftskyer, stråling og

forurening, der truer de overlevende – nye former for væsner har
muteret i løbet af atomvinteren, og kæmper nu en indædt kamp mod

menneskene.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den døde zone&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


