The maze runner
Forfatter:

James Dashner

Forlag:

Cappelen Damm

Originaltittel:

The scorch trials

Oversatt av:

Winger, Cecilie

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

432

ISBN/EAN:

9788202423971

Kategori:

Ungdomsbøker

Utgivelsesar:

2014

The maze runner.pdf
The maze runner.epub

LABYRINTEN VAR BARE BEGYNNELSEN …
De trodde de var reddet etter at de løste labyrintens gåte. Ingen flere prøvelser. Ingen flere variabler. Og ikke
mer løping. Thomas var sikker på at flukten betydde at han og de andre lysningsboerne skulle få tilbake sine
gamle liv. Selv om ingen av dem egentlig visste hva slags liv de hadde å vende tilbake til.
Jordkloden ligger ufruktbar, forbrent av solstormer og uttæret av et nytt, brutalt klima.
Regjeringen er oppløst – og med den, lov og orden.
Nå er det skrullingene, folk som er dekket av betente sår, og som drevet til morderisk vanvidd av en smittsom
sykdom kjent som oppblussingen, flakker omkring i forfalne byer på jakt etter neste offer … og måltid.

Lysningsboerne er langt fra ferdige med løpingen. Istedenfor frihet befinner de seg nå ansikt til ansikt med en
ny prøvelse. De får to uker på seg til å krysse Svimark, verdens mest utbrente område, og komme seg til en
trygg havn. Og OND kommer uten tvil til å endre på variablene og øke utfordringene.
Thomas kan ikke la være å lure – finnes nøkkelen til friheten i hans egen hukommelsessvekkede hjerne? Eller
kommer han for alltid til å være overlatt til OND?
Metoder og systemer som reduserer variasjon i prestasjoner i forskjellige bransjer gjennom analyse av beste
praksis, direkte feedback, laserfokus og trening Meld deg på vårt nyhetsbrev! Kommende filmer juni I
skyggen av oljeeventyret 09.
06.
2017 Kaptein Supertruse: Den Første Episke Filmen 09.06.2017 Se hvilke filmer som er på vei inn på lerretet
hos Trondheim Kino. Inviter venner og familie til en skikkelig filmkveld med de beste og nyeste filmene!
Samling spill for små og store barn, med alt fra action til hjernetrim og lek og lær-spill - helt gratis! The Fate
of the Furious. Dom Toretto og resten av crewet har trukket seg tilbake for å leve et normalt liv. Tekstile
innredningsprodukter fra kjente skandinaviske varemerker laget av de fineste tekstile materialer. Design av
bl.a. Bertil Vallien, Ulrica Hydman-Vallien.
Gratis frakt & retur Stort utvalg av Levi's® på Zalando Tre inn i Zalandos verden! Vi tilbyr produkter og
tjenester til norske bibliotek, som bøker, e-bøker, e-bok, lydbøker, film, publikasjoner og bibliotekmateriell.
Biblioteksentralen er et samvirkeforetak som er eid og styrt av medlemmene.
Eierne våre er i all hovedsak norske kommuner og fylkeskommuner. Vårt mål er å bidra. Visste du at 98
prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk

