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BESKRIVNING

De har alltid funnits bland oss - vampyrerna. I hemlighet och i mörker har de väntat på att deras tid ska
komma, och nu är den äntligen här. Inom en vecka kommer Manhattan att vara utplånat. Inom tre månader
resten av USA. Och inom sex månader: hela världen. En boeing 777 från Berlin har precis landat på JFK-
flygplatsen i New York när allting plötsligt svartnar. Kontrolltornet tappar kontakten med piloten och
ingen aktivitet märks längre inifrån planet. En specialistgrupp tillkallas för att ta sig in i planet eftersom
man fruktar att ett livsfarligt virus har spritt sig. Eph Goodweather blir förste man att kliva in genom
flygplansdörren. Synen han möter chockar honom: livlösa människor ligger kringspridda över allt. Medan
kropparna börjar transporteras iväg upp täcker man emellertid att fyra personer fortfarande lever och
verkar vara nästan helt oskadda. Men inget är vad det ser ut att vara Släktet är första delen i en trilogi om
vampyrer. Berät telsen utspelar sig i New York, där ett virus förvand lar befolkningen till varelser som
härstammar från forntiden. Berättelsen går oväntade vägar och varje bok innehåller unika och originella
avslöjanden om den vampyriska rasen, vars rötter kan spåras ända tillbaka till Gamla Testamentets
begynnelse. Pressröster om Släktet: "Del Toro och Hogan har skapat en härligt, ruggig berättelse som
bokstavligen kommer att få dina nackhår att resa sig. Släktet är Bram Stoker möter Stephen King möter
Michael Crichton. [...] Det kan knappast bli mycket bättre än så här." - Nelson DeMille "Ha din
hjärtmedicin inom räckhåll: det är mycket möjligt att Släktet smyger sig på dig - och den är tillräckligt
otäck för att döda. Jag älskade den." - Gregory Maguire "Den första boken i en trilogi som genomsyras av
en trollbindande intrig. Det är en oförglömlig historia som man inte kan lägga ifrån sig när man väl har
börjat. Jag kan knappt bärga mig innan nästa del kommer." - Clive Cussler "Blod och världens undergång
blandat i en skräckinjagande berättelse som känns som om den kunde vara hämtad från dagens
nyhetslöpsedlar. [...] Jag längtar efter att se vart Del Toro och Hogan tar oss nästa gång." - James Rollins
"Jag kan bara säg 'wow'.[...] Släktet är en av de mest skrämmande och fasansfulla böcker jag har läst på
mycket länge." - Borders "De vampyrer jag kände till och älskade som barn är tillbaka. Denna
skräckberättelse är bland de bästa jag har läst på länge." - Barnes & Noble
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Pimpinell -släktet - Sanguisorba - helenstrdgrd.blogspot.com

Ladda ner Släktet som E-bok till din mobil 100% gratis i 14 dagar!

Släkte - Wikipedia

Smilodon utav sabeltands släktet. - Alla har hört talas om den "sabeltandade tigern" vars korrekta
benämning i själva verket är Smilo...

Lidman-släktet ?? | Anbytarforum - forum.genealogi.se

En tjock bok med bilder på skyskrapor mot en gråtung himmel, dök ner i min brevlåda. Det händer då och
då att Kulturbloggen får recensionsexemplar av böcker.
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Släktet

https://www.bo-fi.club/?p=SL%C3%84KTET&ln=se
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