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Den sidste Alexandra Oliva Hent PDF ZOO SAVNER EVENTYR OG SPÆNDING og har brug for et afbræk i
hverdagens trummerum og fra kæresten, som hun snart skal giftes med. Derfor sender hun ansøgningen. En
ansøgning, der kort efter fører til, at hun er én ud af tolv deltagere i en reality-tv-serie i New Englands

ufremkommelige vildmarker. Programmet handler om at overleve, at være udholdende og at overvinde sig
selv. Den sidste, der er tilbage, vinder. Men undervejs sker der noget uventet. Zoo opdager ikke, at

konkurrencen er afblæst. Hun fortsætter længere ind i skoven, selvom der ikke længere er postet ledetråde
eller kameraer gemt i træerne, uden at vide, at eventyret er løbet løbsk. Nu er det op til hende selv at holde sig

i live og vende hjem igen. I virkeligheden. Lige dele overlevelses-thriller og dystopi. Olivas debut er et
gribende portræt af et helt almindeligt menneske, hvis overlevelsesinstinkter tager til i takt med erkendelsen

af, at hun ikke kan stole på den virkelighed, hun ser.

 

ZOO SAVNER EVENTYR OG SPÆNDING og har brug for et
afbræk i hverdagens trummerum og fra kæresten, som hun snart skal
giftes med. Derfor sender hun ansøgningen. En ansøgning, der kort
efter fører til, at hun er én ud af tolv deltagere i en reality-tv-serie i
New Englands ufremkommelige vildmarker. Programmet handler
om at overleve, at være udholdende og at overvinde sig selv. Den
sidste, der er tilbage, vinder. Men undervejs sker der noget uventet.

Zoo opdager ikke, at konkurrencen er afblæst. Hun fortsætter
længere ind i skoven, selvom der ikke længere er postet ledetråde
eller kameraer gemt i træerne, uden at vide, at eventyret er løbet
løbsk. Nu er det op til hende selv at holde sig i live og vende hjem
igen. I virkeligheden. Lige dele overlevelses-thriller og dystopi.

Olivas debut er et gribende portræt af et helt almindeligt menneske,
hvis overlevelsesinstinkter tager til i takt med erkendelsen af, at hun



ikke kan stole på den virkelighed, hun ser.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Den sidste&s=dkbooks

