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Udslettelse Jeff VanderMeer Hent PDF Det mystiske Område X har i årevis været afskåret fra resten af
kontinentet, og naturen har indtaget de sidste rester af menneskelig civilisation. Myndighederne sender

løbende videnskabelige ekspeditioner ind i området, men alle er enten forsvundet eller er vendt tilbage som
skygger af sig selv.

Nu gør man klar til den tolvte ekspedition. Gruppen består af fire kvinder: en antropolog, en topograf, en
psykolog og en biolog. Deres mission er at opmåle området, tage prøver og nedfælde deres observationer om

området og om hinanden, og frem for alt undgå at blive inficeret af det mystiske område.

De fire kvinder mødes af et paradisisk uberørt og frodigt landskab. Men snart må de sande, at noget er helt
galt. Tæt ved den lejr, der er oprettet af tidligere ekspeditioner, finder de fire kvinder en mystisk bygning, en
slags omvendt tårn, som de beslutter sig for at udforske. Hvad de finder i dybet, får dem til at tvivle på alt,

hvad de ved.

Udslettelse er en intens og foruroligende thriller, som holder læseren fanget i åndeløs spænding til
allersidste side.

Pressen skriver:

»Uden overdrivelse et af de mest forunderlige og tankevækkende værker, jeg kan mindes at have
læst.« ****** – Politiken

»Første bind af VanderMeers Southern Reach-trilogi, der er ulig noget andet, jeg har læst ... Et særligt
litterært brag.« – Berlingske

»Fascinerende roman, der får én til at tænke over, om der findes eksistenser, der er uden for vores fatteevne.«
– Søndag

»Det var simpelthen en fed læseoplevelse … Den er vildt spændende.« – Bogrummet.dk

»Udslettelse er både gådefuld og ekstremt urovækkende … VanderMeers prosa glider let og holder et godt
tempo.« – Information

»Mange vil finde bogen interessant for skildringen af en natur, der slår tilbage, en slags rebelsk økosystem,
som har fået nok af menneskets herskertrang.« – Weekendavisen

»Det er umuligt at lægge bogen fra sig når først den er blevet åbnet.« ***** – Boguglen

Bogen fascinerede, underholdt og rev mig rundt. **** – Moonlitmadness

 

Det mystiske Område X har i årevis været afskåret fra resten af
kontinentet, og naturen har indtaget de sidste rester af menneskelig

civilisation. Myndighederne sender løbende videnskabelige
ekspeditioner ind i området, men alle er enten forsvundet eller er

vendt tilbage som skygger af sig selv.

Nu gør man klar til den tolvte ekspedition. Gruppen består af fire
kvinder: en antropolog, en topograf, en psykolog og en biolog. Deres

mission er at opmåle området, tage prøver og nedfælde deres



observationer om området og om hinanden, og frem for alt undgå at
blive inficeret af det mystiske område.

De fire kvinder mødes af et paradisisk uberørt og frodigt landskab.
Men snart må de sande, at noget er helt galt. Tæt ved den lejr, der er
oprettet af tidligere ekspeditioner, finder de fire kvinder en mystisk
bygning, en slags omvendt tårn, som de beslutter sig for at udforske.
Hvad de finder i dybet, får dem til at tvivle på alt, hvad de ved.

Udslettelse er en intens og foruroligende thriller, som holder læseren
fanget i åndeløs spænding til allersidste side.

Pressen skriver:

»Uden overdrivelse et af de mest forunderlige og tankevækkende
værker, jeg kan mindes at have læst.« ****** – Politiken

»Første bind af VanderMeers Southern Reach-trilogi, der er ulig
noget andet, jeg har læst ... Et særligt litterært brag.« – Berlingske

»Fascinerende roman, der får én til at tænke over, om der findes
eksistenser, der er uden for vores fatteevne.« – Søndag

»Det var simpelthen en fed læseoplevelse … Den er vildt
spændende.« – Bogrummet.dk

»Udslettelse er både gådefuld og ekstremt urovækkende …
VanderMeers prosa glider let og holder et godt tempo.« –

Information

»Mange vil finde bogen interessant for skildringen af en natur, der
slår tilbage, en slags rebelsk økosystem, som har fået nok af

menneskets herskertrang.« – Weekendavisen

»Det er umuligt at lægge bogen fra sig når først den er blevet åbnet.«
***** – Boguglen

Bogen fascinerede, underholdt og rev mig rundt. **** –
Moonlitmadness
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