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Maze Runner (2) - Infernoet er en hæsblæsende og hjernevridende dystopisk fortælling, hvor intet er, som
det er ud. Trilogien er solgt til udgivelse i 42 lande, og første bind var bogen bag efteråret 2014’s store

ungdomsfilm. Infernoet kommer som biograffilm i september 2015.

Thomas var sikker på, at flugten fra Labyrinten ville betyde frihed for ham og de andre lysboere. Selv i sin
vildeste fantasi havde han ikke regnet med, at noget endnu værre var i vente. Jorden er lagt øde. Udbruddet

hærger. Kun de rigeste får behandling, ingen bliver helbredt.

Thomas vil hellere dø end at blive smittet af sygdommen, der langsomt fortærer hjernen – men er
hemmeligheden til kuren gemt et sted i hans sind? Eller vil hans skæbne for altid være i hænderne på

WICKED og deres eksperimenter? Fase 2 er kun lige gået i gang…

Pressen skrev:

»’Infernoet’ er den svære toer, og det lykkes forfatteren at bevare spændingen, at holde det høje tempo og
samtidig tilføre historien nye elementer af mareridt og vanvid … Mr. Dashner er en fuldbefaren, dystopisk-

labyrintisk fortæller.«

**** – Steffen Larsen, Politiken

»Bogen bevæger - ja næsten flyver - afsted i et hæsblæsende tempo, og man keder sig ikke på noget tidspunkt
… Jeg vil klart anbefale bogen!!!«

9/10 stjerner – bookeater.dk

»Andet bind i serien er præcis lige så hæsblæsende actionfokuseret som det første.«

– Damian Arguimbau, Weekendavisen

»Andet bind i "Maze runner"-triologien er lige så spændende som første del. Så kast dig ud i en hæsblæsende
dystopisk fortælling, hvor intet er, hvad det giver sig ud for, og du ikke kan stole på andre end dig selv …
Dette er en af den slags bøger, man bare ikke kan lægge fra sig. Historien byder på nervepirrende spænding

og hæsblæsende action.«

- Jeanette Thisted Villadsen, Lektør

» … utrolig spændende, fuld af action og tempo, venskab og kærlighed, og ikke mindst kampen om
overlevelse. James Dashner holder mig fanget til historien, og med de små korte kapitler, giver det

handlingen et hurtigere tempo.«

– Anne Mette Bach Jeppesen, deungesord.dk

 

Der er ingen regler. Der er ingen hjælp. Red dig selv, eller dø.

Maze Runner (2) - Infernoet er en hæsblæsende og hjernevridende
dystopisk fortælling, hvor intet er, som det er ud. Trilogien er solgt
til udgivelse i 42 lande, og første bind var bogen bag efteråret 2014’s



store ungdomsfilm. Infernoet kommer som biograffilm i september
2015.

Thomas var sikker på, at flugten fra Labyrinten ville betyde frihed
for ham og de andre lysboere. Selv i sin vildeste fantasi havde han

ikke regnet med, at noget endnu værre var i vente. Jorden er lagt øde.
Udbruddet hærger. Kun de rigeste får behandling, ingen bliver

helbredt.

Thomas vil hellere dø end at blive smittet af sygdommen, der
langsomt fortærer hjernen – men er hemmeligheden til kuren gemt et
sted i hans sind? Eller vil hans skæbne for altid være i hænderne på
WICKED og deres eksperimenter? Fase 2 er kun lige gået i gang…

Pressen skrev:

»’Infernoet’ er den svære toer, og det lykkes forfatteren at bevare
spændingen, at holde det høje tempo og samtidig tilføre historien nye
elementer af mareridt og vanvid … Mr. Dashner er en fuldbefaren,

dystopisk-labyrintisk fortæller.«

**** – Steffen Larsen, Politiken

»Bogen bevæger - ja næsten flyver - afsted i et hæsblæsende tempo,
og man keder sig ikke på noget tidspunkt … Jeg vil klart anbefale

bogen!!!«

9/10 stjerner – bookeater.dk

»Andet bind i serien er præcis lige så hæsblæsende actionfokuseret
som det første.«

– Damian Arguimbau, Weekendavisen

»Andet bind i "Maze runner"-triologien er lige så spændende som
første del. Så kast dig ud i en hæsblæsende dystopisk fortælling, hvor
intet er, hvad det giver sig ud for, og du ikke kan stole på andre end
dig selv … Dette er en af den slags bøger, man bare ikke kan lægge
fra sig. Historien byder på nervepirrende spænding og hæsblæsende

action.«

- Jeanette Thisted Villadsen, Lektør

» … utrolig spændende, fuld af action og tempo, venskab og
kærlighed, og ikke mindst kampen om overlevelse. James Dashner
holder mig fanget til historien, og med de små korte kapitler, giver

det handlingen et hurtigere tempo.«

– Anne Mette Bach Jeppesen, deungesord.dk



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Maze Runner - Infernoet&s=dkbooks

