
Ghost House 2.0
Hent bøger PDF

Arne Dahl
Ghost House 2.0 Arne Dahl Hent PDF Mikaela, som har en fortid som medlem af en religiøs sekt, får job i et
produktionsselskab, der producerer Ghost House, et program med indslag fra hjemsøgte huse. Programmet
har kørt et par sæsoner, og seertallet er faldet. Mikaela får til opgave at opgradere programmet til Ghost
House 2.0. Da hun kigger sin forgængers arbejdsmateriale igennem, støder hun på noget uventet. Blandt
sidste sæsons middelmådige spøgelseshuse, er der et, som aldrig kom med i programserien. På de gemte

dvd’er udspiller sig noget, der får vidtgående konsekvenser ... Dahl skriver sikkert og godt, og han forstår at
administrere informationsdoserne, således at læseren forholdes viden lige indtil det sidste, hvor oplysningerne
til gengæld falder som en damphammer i bevidstheden. Handlingen er stramt bygget op og forløses fint.""
Politiken Nyt fra Arne Dahl er næsten altid godt nyt. Også denne gang hvor spøgelserne får frit spil i en alt

for kort gyserhistorie. Litteratursiden.dk

 

Mikaela, som har en fortid som medlem af en religiøs sekt, får job i
et produktionsselskab, der producerer Ghost House, et program med
indslag fra hjemsøgte huse. Programmet har kørt et par sæsoner, og
seertallet er faldet. Mikaela får til opgave at opgradere programmet
til Ghost House 2.0. Da hun kigger sin forgængers arbejdsmateriale

igennem, støder hun på noget uventet. Blandt sidste sæsons
middelmådige spøgelseshuse, er der et, som aldrig kom med i
programserien. På de gemte dvd’er udspiller sig noget, der får
vidtgående konsekvenser ... Dahl skriver sikkert og godt, og han
forstår at administrere informationsdoserne, således at læseren

forholdes viden lige indtil det sidste, hvor oplysningerne til gengæld
falder som en damphammer i bevidstheden. Handlingen er stramt
bygget op og forløses fint."" Politiken Nyt fra Arne Dahl er næsten
altid godt nyt. Også denne gang hvor spøgelserne får frit spil i en alt

for kort gyserhistorie. Litteratursiden.dk



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Ghost House 2.0&s=dkbooks

