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Necropolis Patrick Leis Hent PDF "- Vi har afspærret de hårdest ramte zoner og kæmper fra hus til hus. Det
skal retfærdigvis nævnes, at bykrig er den sværeste og mest ressourcekrævende form for kamp, men... - Men

vinder vi? Afbrød samfundsministeren utålmodigt. - Hvordan ser situationen ud? - Naturligvis får vi
nedkæmpet modstanden, svarede generalen uden at kigge ministeren i øjnene. - De må bare forstå, at... Ja, der
er åbenbart rigtig mange fjender..." Dette er afslutningen, dette er begyndelsen. Kuren, der skulle have hjulpet
så mange, blev et mareridt. De døde rejste sig og drog hærgende over kloden. Men hvordan kunne det gå så
galt, hvorfor blev de rigtige beslutninger ikke truffet, før Smitten nåede at sprede sig og alle systemer brød
sammen? "Necropolis" er en yderst saftig zombie-roman, som sender sin læser langt ned i et mareridt af

levende døde" Fyns Stiftstidende

 

"- Vi har afspærret de hårdest ramte zoner og kæmper fra hus til hus.
Det skal retfærdigvis nævnes, at bykrig er den sværeste og mest

ressourcekrævende form for kamp, men... - Men vinder vi? Afbrød
samfundsministeren utålmodigt. - Hvordan ser situationen ud? -

Naturligvis får vi nedkæmpet modstanden, svarede generalen uden at
kigge ministeren i øjnene. - De må bare forstå, at... Ja, der er
åbenbart rigtig mange fjender..." Dette er afslutningen, dette er
begyndelsen. Kuren, der skulle have hjulpet så mange, blev et
mareridt. De døde rejste sig og drog hærgende over kloden. Men
hvordan kunne det gå så galt, hvorfor blev de rigtige beslutninger
ikke truffet, før Smitten nåede at sprede sig og alle systemer brød

sammen? "Necropolis" er en yderst saftig zombie-roman, som sender
sin læser langt ned i et mareridt af levende døde" Fyns Stiftstidende
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