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Den befästa staden David Robbins Hent PDF Efter tredje världskriget befinner sig en liten del av
befolkningen i staden Twin Cities instängda. En grupp som heter Triad Alfa ska försöka hjälpa dem och ta
dem till Hemmet. Men gruppens ledare, Blade, och hans vänner blir snart gripna och hotas med inspärrning.

Diktatorn Samuel II härskar i den Civiliserade zonen där Omvandlingslägret finns. Dit skickas de som ska
omdanas till goda och lydiga medborgare. Och det är dit Blade och hans vänner ska föras …

Efter att ett kärnvapenkrig lagt världen i ruiner försöker ett fåtal överlevande klara sig i det postapokalyptiska
helvete som återstå av jorden. Det är inte bara konflikter, strålning, gift och föroreningar som hotar
människorna. Under atomvintern har nya varelser skapats och de hotar nu människans existens …

David L. Robbins (född 1950) är en amerikansk författare som skrivit över 300 böcker i olika genrer som
science fiction, action, thriller och facklitteratur. Han har bland annat skrivit de populära bokserierna "De

överlevande", "Blade" och "Davy Crockett".

 

Efter tredje världskriget befinner sig en liten del av befolkningen i
staden Twin Cities instängda. En grupp som heter Triad Alfa ska
försöka hjälpa dem och ta dem till Hemmet. Men gruppens ledare,
Blade, och hans vänner blir snart gripna och hotas med inspärrning.

Diktatorn Samuel II härskar i den Civiliserade zonen där
Omvandlingslägret finns. Dit skickas de som ska omdanas till goda
och lydiga medborgare. Och det är dit Blade och hans vänner ska

föras …

Efter att ett kärnvapenkrig lagt världen i ruiner försöker ett fåtal
överlevande klara sig i det postapokalyptiska helvete som återstå av
jorden. Det är inte bara konflikter, strålning, gift och föroreningar
som hotar människorna. Under atomvintern har nya varelser skapats

och de hotar nu människans existens …

David L. Robbins (född 1950) är en amerikansk författare som
skrivit över 300 böcker i olika genrer som science fiction, action,
thriller och facklitteratur. Han har bland annat skrivit de populära
bokserierna "De överlevande", "Blade" och "Davy Crockett".
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