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Dødsdoktrinen - Livets spil James Dashner Hent PDF James Dashners serie om Dødsdoktrinen er mere
realistisk og afhængighedsskabende end noget computerspil. Her er sid-på-kanten-af-dit-sæde-spænding hele

vejen igennem, og med Livets Spil afsluttes det hele i et brag af en finale.

For bare en uge siden var det sjovt for Michael og hans venner at lade sig synke ned i VirtNettet og få adgang
til det vildeste gamerunivers. Nu er grænsen mellem det virkelige og det kunstige liv udvisket, og hver gang
Michael logger på, er det med livet som indsats. For VirtNettet er blevet et sted med alvorlige konsekvenser,

og Dødsdoktrinen – Kaines masterplan – er næsten en realitet. Hvis han lykkes, betyder det enden på
menneskeheden, som vi kender den, og en ny æra med cyberdomination ...

Dødsdoktrinen er en serie til alle de drenge og piger, der i virkeligheden hellere vil sidde med en skærm – at
læse Dashner er som at spille et computerspil, hvor hvert kapitel er et nyt level.

Pressen skriver: 

»Der er dømt action for alle pengene i denne afslutning på et fantastisk univers […] James Dasher har virkelig
gjort det godt, afslutningen er fænomenal og super sammensat. Jeg vendte hver side med stor iver for at finde
ud af hvordan tingene hang sammen, præcis lige som jeg har gjort i de to forrige bøger. Jeg har nydt denne

trilogi til fulde, det lidt trist den er slut, men det har været en super læseoplevelse.«

10/10 – Bookeater

 

»Spændende bog, der er tempofyldt som de andre i serien. Den rejser spørgsmål om hvad der er bevidsthed,
sammenhængen mellem krop og sjæl og hvad det vil sige at eksistere, samtidig med, at det grundlæggende er

en spændingsroman, hvor man er underholdt og tempoet holder hele vejen.«

- Johanne Elvers Madsen, Lektør
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