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Spejlbyen, bd. 3 Justin Cronin Hent PDF Afslutningen på DEN FØRSTE og DE TOLV - en international og
forrygende anmeldt bestsellertriologi, hvori Justin Cronin tegner et skræmmende billede af civilisationens
sammenbrud og menneskehedens desperate kamp for overlevelse. Vampyrlignende væsner smittet med en
særdeles smitsom virus har overtaget verden. Små kolonier af overlevende mennesker må leve side om side
med disse overnaturlige væsner, der konstant er på jagt efter nyt blod. Nu er alt stille, men varsler stilheden
enden på mareridtet eller evig mærke? Kan de overlevende genopbygge samfundet og skabe en håbefuld
fremtid? Forude venter den absolut sidste kamp mellem lys og mærke. "Uovertruffen ... Afslutningen på
Cronins postapocalyptiske bestsellertrilogi byder på alt den hjertesorg, glæde og uventede twists, som

begivenher i DEN FØRSTE og DE TOLV lagde op til." - Publishers Weekly "Læsere, som utålmodigt har
ventet på afslutningen af Cronins dystopiske thrillertrilogi, bliver i den grad belønnet med denne episke,

knugende roman. Ikke alene får serien med denne titel en spændende og tilfredsstillende afslutning, den viser
også Cronins rørende udforskning af kærligheden som både en destruktiv kraft og en elementær
nødvendighed, hvilket hæver dette værk over andre dystopiske romaner." - Library Journal
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