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Castra Damnatorum Patrick Leis Hent PDF "- Jeg tænker tit på hvad der vil ske når krigen er forbi, sagde

Lomis lavmælt. - Hvad vi kommer hjem til, hvor vi skal gå hen ...? - Lad mig opstille en interessant hypotese,
sagde Jason og tog et dybt drag af sin cigaret. - Se, de fleste accepterer, at vi er nødt til at blive her et stykke
tid, men forestil dig, at hæren slet ikke vinder og dette ender med at blive vores permanente hjem."Da de

levende døde lagde verden i ruiner, var det kun de heldige som nåede i sikkerhed bag pigtråd og beton. Men
hvad gør man når kannibalerne venter på den anden side af hegnet, når hjælpen udebliver, og flugt ikke er
mulig? Og vil menneskene vise sig bedre end zombierne når ressourcerne begynder at slippe op? "Patrick
Leis er for horror, hvad Lene Kaaberbøl er for fantasy. De har begge en særlig, insisterende evne til at

sandsynliggøre deres historier." Politiken

 

"- Jeg tænker tit på hvad der vil ske når krigen er forbi, sagde Lomis
lavmælt. - Hvad vi kommer hjem til, hvor vi skal gå hen ...? - Lad
mig opstille en interessant hypotese, sagde Jason og tog et dybt drag
af sin cigaret. - Se, de fleste accepterer, at vi er nødt til at blive her et
stykke tid, men forestil dig, at hæren slet ikke vinder og dette ender
med at blive vores permanente hjem."Da de levende døde lagde
verden i ruiner, var det kun de heldige som nåede i sikkerhed bag
pigtråd og beton. Men hvad gør man når kannibalerne venter på den
anden side af hegnet, når hjælpen udebliver, og flugt ikke er mulig?
Og vil menneskene vise sig bedre end zombierne når ressourcerne
begynder at slippe op? "Patrick Leis er for horror, hvad Lene

Kaaberbøl er for fantasy. De har begge en særlig, insisterende evne
til at sandsynliggøre deres historier." Politiken
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