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BESKRIVNING

Året är 2196. Miljöförstöring och ekonomisk kollaps har förändrat världen. Sverige är endast beboeligt i
de södra delarna, dit inlandsisen ännu inte nått. De som inte tillhör den styrande eliten tvingas kämpa för
sina liv i flyktingläger, där människovärde är ett relativt begrepp och rättsstaten sedan länge förlorat all
kontroll. Enklaven är den enda utomstående betraktaren till samhällets förfall. En organisation som verkar
i avskildhet - utanför statens gränser och bortom dess inflytande. I en bräcklig symbios med
inrikesförsvaret banar Enklaven sin väg framåt i ett försök att erbjuda mänskligheten en sista chans till
räddning. Plötsligt växer ett oväntat hot fram, något som för alltid kan förändra balansen i världen. Fyra
vänner väljs ut för ett uppdrag som kastar dem ut i den hotfulla omvärlden, på en resa över havet, mot ett
osäkert öde. Av de fyra är det bara en som känner till det sanna målet - och den fruktansvärda
konsekvensen av ett misslyckande. Detta är den första delen i serien om Enklaven. Enklaven utforskar våra
livsvillkor i en möjlig framtid. Gestaltat som en spänningsroman målar den upp en konfliktfylld värld där
samhälle, teknologi och sociala villkor aldrig lyckades realisera drömmen om en upplyst framtid. Istället
har världen stagnerat. Visionerna har sedan länge fallerat och röjer istället en primitiv och mörk sida av
mänskligheten. Mitt i allt detta rymmer Enklaven även hoppfullhet och inspirerande tankar om vår
obändiga strävan mot en bättre värld.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Enklav | Modernista

Anna på den stora bokbloggen Boktycke har nu gjort en mycket träffsäker recension av Enklaven - ett stort
tack. Både styrkor och svagheter dras fram i ljuset ...

Enklaven - Mattias Engström - böcker (9789163764615 ... - Adlibris ...

2014, Danskband/flex. Köp boken Enklaven hos oss!

Enklaven

Tyska: ·enklav Antonymer: Exklave
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ENKLAVEN

https://www.bo-fi.club/?p=ENKLAVEN&ln=se
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