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BESKRIVNING

Svettig spännande undergångsskildring i en obehagligt trovärdig nutidEn stekhet sommardag drabbas
Stockholm av ett mystiskt och våldsamt virus. Inom loppet av dagar är staden, landet och kanske hela
världen ödelagd.Ett fåtal överlever smittan. Amanda, en oberoende och tuff person som aldrig riktigt vuxit
ur sin ungdomliga livsstil. Iris, som trots en bruten arm är redo att gå over lik för att skydda sin dotter
Sigrid från kaoset i sjukdomens spår. Dano, en 12-arig pojke som flytt krigets fasor i Syrien bara för att
tvingas se sin familj utplånas vid ankomsten till Flemingsberg når viruset nar Stockholms
förorter.Tillsammans flyr de och tvingas snart inse att hoten de möter i en civilisation som dör är fler än de
kunnat ana. Samhället må ha nått sitt slut, men något måste komma därefter. Har de en plats där?Virus är
en tät historia om fyra människors kamp för överlevnad i en värld som inte längre vill ha dem, berättad i
ett skoningslöst tempo.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Free Virus Scan, Free Virus Protection, Antivirus Software | McAfee ...

Herpes simplex virus is common in the United States. There are two types of the virus, HSV-1 and HSV-
2. HSV-1 is known as oral herpes, and HSV-2 is ...

Virus - Wikipedia

Infection with the herpes simplex virus, commonly known as herpes, can be due to either herpes simplex
virus type 1 (HSV-1) or herpes simplex virus type 2 ...

RS-virus hos barn, nyfödda och spädbarn. Läs fakta om RS-viruset

McAfee Security Scan is a free virus scan service. McAfee Security Scan provides free virus protection
and protects you with the latest antivirus software.
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