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Råttornas stad David Robbins Hent PDF Hundra år efter tredje världskriget lever mänskligheten kvar i
spillrorna efter civilisationen. På jakt efter föda rotar de runt i bråten efter forna storstäder. Det är en
fruktansvärd tid att leva på, men det finns sätt att ta sig igenom även de mörkaste epoker. Banditband

utnyttjar det laglösa landet, men det finns också soldater kvar som månar om de värnlösa. Triad Alfa är ett
gäng elitsoldater som försöker rädda en koloni människor. Mat, vatten och andra förnödenheter tryter. För att
överleva måste de ge sig av mot Råttornas stad. Och för att överleva måste de slåss mot köttätande råttor,

monster och – mot andra människor.

David L. Robbins (född 1950) är en amerikansk författare som skrivit över 300 böcker i olika genrer som
science fiction, action, thriller och facklitteratur. Han har bland annat skrivit de populära bokserierna "De

överlevande", "Blade" och "Davy Crockett".
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spillrorna efter civilisationen. På jakt efter föda rotar de runt i bråten
efter forna storstäder. Det är en fruktansvärd tid att leva på, men det
finns sätt att ta sig igenom även de mörkaste epoker. Banditband
utnyttjar det laglösa landet, men det finns också soldater kvar som
månar om de värnlösa. Triad Alfa är ett gäng elitsoldater som
försöker rädda en koloni människor. Mat, vatten och andra
förnödenheter tryter. För att överleva måste de ge sig av mot

Råttornas stad. Och för att överleva måste de slåss mot köttätande
råttor, monster och – mot andra människor.

David L. Robbins (född 1950) är en amerikansk författare som
skrivit över 300 böcker i olika genrer som science fiction, action,
thriller och facklitteratur. Han har bland annat skrivit de populära
bokserierna "De överlevande", "Blade" och "Davy Crockett".
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