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Maze Runner - Dødskuren James Dashner Hent PDF Det hele slutter her. Vil der være nogen overlevende?
Maze Runner 3. Dødskuren er en hæsblæsende og hjernevridende dystopisk fortælling, hvor intet er, som det
ser ud.
Thomas har mistet alt. Sit frie liv, sine venner. Men nu er det endelig slut. Prøvelserne er overstået. Efter én
sidste test...
Thomas husker ikke meget, men nok til at vide, at alt, hvad han har fået fortalt, er en løgn. Han overvandt
Labyrinten. Han kom igennem Infernoet. Og han vil gøre hvad som helst for at redde sine venner. Det er
endelig slut med løgnene. Men sandheden er skrækindjagende.
James Dashners succesfulde Maze Runner-trilogi er solgt til udgivelse i over 40 lande og er bøgerne bag de
populære film fra Twentieth Century Fox.
Pressen skriver:
»Forfatter James Dashner er blændende dygtig til at skrive. Hans replikker sidder lige i skabet, og
hovedpersonernes overvejelser og kvaler træder skarpt frem i de mange pressede situationer, historien består
af […] Det er simpelthen underholdning på højt niveau.«
– Damian Arguimbau, Weekendavisen
»Jeg kunne slet ikke læse ’Dødskuren’ hurtigt nok, da jeg bare måtte finde ud af hvordan historien ville ende
for Thomas og hans venner. Den var ligeså nervepirrende som de andre to bøger i trilogien og ligeså voldsomt
godt skrevet.«
(5 ½/6 stjerner) – Anne Mette Bach Jeppesen, deungesord.dk
»… denne bog er virkelig fantastisk. Intet mindre.«
(9/10 stjerner) – bookeater.dk
»Så er den her - "Maze runner - dødskuren" er afslutningen på "Maze runner" trilogien. Og sikke en
afslutning, her er spænding og action fra start til slut […] Jeg var nødt til lige at læse et kapitel mere og så et
til, drevet frem af trangen til at finde ud af hvordan Thomas og vennerne klarede sig. Bogen er virkelig godt
skrevet og de mange korte kapitler er med til at drive historien frem i et hæsblæsende tempo.«
– Jeanette Thisted Villadsen, Lektør
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