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Medierne bragte flere og flere historier om voksende mistillid til robotter blandt almindelige mennesker. Et
begyndende kaos var lige så stille ved at snige sig ind i gadebilledet, en uro sitrede gennem befolkningen, og
Erton kunne ikke lade være med at kæde det sammen med Den lyse nat. Den var på vej. Det var der ingen

tvivl om.

Singer mangler kun en ting, før han for alvor kan overtage magten. Han er nødt til at finde Slutstenen: det
sidste sikre skjulested for regeringslederne fra hele verden. Og han er faretruende tæt på. Kosanski og hendes
mænd udtænker en plan for at stoppe ham, men den er yderst risikabel, og hvis den fejler, er alt tabt. Samtidig
arbejder Vetlar intenst på at neutralisere Dødshacket. Hele menneskehedens fremtid står på spil, men måske er

det allerede for sent?

 

LIVSHACKET er andet bind i Søren Jessens sci-fi-trilogi om
drengen Erton.

Medierne bragte flere og flere historier om voksende mistillid til
robotter blandt almindelige mennesker. Et begyndende kaos var lige
så stille ved at snige sig ind i gadebilledet, en uro sitrede gennem
befolkningen, og Erton kunne ikke lade være med at kæde det

sammen med Den lyse nat. Den var på vej. Det var der ingen tvivl
om.

Singer mangler kun en ting, før han for alvor kan overtage magten.
Han er nødt til at finde Slutstenen: det sidste sikre skjulested for
regeringslederne fra hele verden. Og han er faretruende tæt på.

Kosanski og hendes mænd udtænker en plan for at stoppe ham, men
den er yderst risikabel, og hvis den fejler, er alt tabt. Samtidig
arbejder Vetlar intenst på at neutralisere Dødshacket. Hele

menneskehedens fremtid står på spil, men måske er det allerede for
sent?

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Det blå blod 3 - Livshacket&s=dkbooks

