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Operation Fox David Robbins Hent PDF Det er nøjagtigt 100 år siden, at et atomhelvede udslettede al
civilisation på jorden og kun efterlod få overlevende.

I det, der engang kaldtes Amerika, kæmper de overlevendes efterkommere for at skabe sig en menneskelig
tilværelse. Giftskyer og stråling truer dem, men den største trussel er de kødædende, muterede dyr, troldene,

der har en umættelig appetit på kvinder.

Blade, Hickock og Geronimo får til opgave at redde de bortførte kvinder, som troldene holder fangne i byen
Fox …

Efter en atomkrig har ødelagt verden, som vi kender den, forsøger de få overlevende at klare sig i det
postapokalyptiske helvede, der hersker på jorden. Og det er ikke kun giftskyer, stråling og forurening, der
truer de overlevende – nye former for væsner har muteret i løbet af atomvinteren, og kæmper nu en indædt

kamp mod menneskene.

Den amerikanske forfatter David Robbins (f. 1950) har skrevet over 300 bøger inden for forskellige genrer
som science fiction, action, thriller og fagbøger. Han har blandt andet skrevet bøger til de populære bogserier

"De overlevende", "Blade" "Davy Crockett".
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