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"Det här är noveller av hög klass, så låt dig svepas med i en mörk,
post-apokalyptisk värld." - C.R.M Nilsson "

Sverige har gått under. Livet är hårt.

EN VÄRLD INFEKTERAD AV RÖTA breder ut sig framför dig.
Du vill inte gå ut i den okända Zonen, men du har inget val. Det är

din enda chans. Överlever du i spillrorna?

RÖR DIG UT I ZONEN. Överlevarna har gömt sig i bunkrarna, men
tvingas ut i det okända när matförråden sinar. Mutanterna roffar åt
sig krubb där de kan, medvetna om att det handlar om att äta eller
ätas. Maskinvarelsernas kugghjul börjar snurra av egen kraft, de

bryter sig loss från sin programmering och tar sina första, gnisslande
steg. Men vad händer när alla möts i Zonen?

ZONEN VI ÄRVDE är en novellsamling som tar dig till Stockholm
efter den stora katastrofen. Här finns de som överlevt, de som

muterats och de som skapats av människor. Gör dig redo att möta
deprimerade robotsälar i IKEA-kassar, ettriga gnagare, bitska



gräsklippare och varelser som vill slita dig i stycken.

FÖRFATTARKOLLEKTIVET FRUKTAN demolerade Sveriges
huvudstad i novellsamlingen Stockholms undergång. Inspirerade av
det prisbelönta postapokalyptiska rollspelet Mutant: År Noll har de
skapat ZONEN VI ÄRVDE där de utforskar ruinerna av den svenska

huvudstaden.

"Gillar du mysterier, science fiction och rollspelsdoftande
skönlitteratur med mörka undertoner? Är du lika pepp som vi på att
spela Mutant Year Zero: Road to Eden? Fascineras du av berättelser
från andra sidan undergången? Om svaret är "ja"på minst en av

frågorna bör du definitivt försöka få tag i ett exemplar av Zonen vi
ärvde. Näst efter rollspelsförlagan är det här nog det bästa sättet att

förbereda sig på."- M3 Rekommenderar.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Zonen vi ärvde&s=sebooks

