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Mission Kalispell David Robbins Hent PDF Hundrede år efter den store atomkrig kæmper de overlevende for
livet blandt vilde barbarer og uhyggelige mutanter.

Alpha-Triadens elitesoldater Blade, Hickok og Geronimo er trænede til at holde sig i live ligegyldigt hvad de
kommer ud for. De tilhører Krigerne, en del af det samfund, der kaldes Familien.

Nu har Blade, Hickok og Geronimo fået til opgave at skaffe en livsvigtig medicin til Familiens medlemmer,
og den skal hentes i en ukendt verden, hvor det gælder om at dræbe, før man selv bliver dræbt.

Den amerikanske forfatter David L. Robbins (f. 1950) har skrevet over 300 bøger inden for forskellige genrer
som science fiction, action, thriller og fagbøger. Han har blandt andet skrevet bøger til de populære bogserier

"De overlevende", "Blade" "Davy Crockett".

Efter en atomkrig har ødelagt verden, som vi kender den, forsøger de få overlevende at klare sig i det
postapokalyptiske helvede, der hersker på jorden. Og det er ikke kun giftskyer, stråling og forurening, der
truer de overlevende – nye former for væsner har muteret i løbet af atomvinteren, og kæmper nu en indædt

kamp mod menneskene.
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Nu har Blade, Hickok og Geronimo fået til opgave at skaffe en
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Den amerikanske forfatter David L. Robbins (f. 1950) har skrevet
over 300 bøger inden for forskellige genrer som science fiction,

action, thriller og fagbøger. Han har blandt andet skrevet bøger til de
populære bogserier "De overlevende", "Blade" "Davy Crockett".

Efter en atomkrig har ødelagt verden, som vi kender den, forsøger de
få overlevende at klare sig i det postapokalyptiske helvede, der
hersker på jorden. Og det er ikke kun giftskyer, stråling og

forurening, der truer de overlevende – nye former for væsner har
muteret i løbet af atomvinteren, og kæmper nu en indædt kamp mod
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