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Afsløring af Kobranetværket (Lydbog) Jacob Oliver Krarup Hent PDF Før jeg lukker lågen, tager jeg igen et
sidste kig op mod førerhuset. I sidespejlet får jeg øjenkontakt med chaufføren. Han stirrer direkte på mig. Jeg

håber, han ikke ænsede mig. Men kort efter hører jeg døren smække.

Casper er flygtet fra minen og er nået til byen, Elysium, men han er langt fra i sikkerhed.
I Elysium venter det hårde liv på gaden og som om det ikke var nok, så bliver Casper jagtet af mennesker, der

vil gøre alt for at standse ham.
De vil for alt i verden forhindre Casper i at finde ud af, hvem han i virkeligheden er, hvor han stammer fra, og

hvem der holder på alle hemmelighederne.

Hvis du opdagede, at nogen skjuler, hvem du i virkeligheden er, ville du så have modet til at gøre oprør?

ANMELDELSER:
I lektøranmeldelse står der bl.a.:

"Oprøret" fortsætter i et hæsblæsende og nervepirrende tempo, og man kan slet ikke slippe bogen, før den er
læst færdig. Illustrationerne har et science fiction præget udtryk, og det fungerer fantastisk godt til

fortællingen
...

Virkelige store anbefalinger til både pædagogiske plc'er og folkebiblioteker, da bogen har flere funktioner.
Den kan læses som enhver anden fiktiv roman, men kan ligeledes bruges af skolelærere i undervisningen, da

appendiks i bogen sætter historien i en samfundsrelaterede kontekst.

Pipalukbooks: 5 stjerner (ud af 5)
"...Denne bog er helt utroligt spændende og jeg sad og krummede tæer, fordi jeg holdt så meget med

hovedpersonerne i denne bog....
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