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Prepper Lise Bidstrup Hent PDF Når den helt store katastrofe rammer Jorden, vil millionvis af mennesker dø. 

Men der findes grupper, som forbereder sig til denne dag. Folk, der ikke bare vil sidde stille og vente på
katastrofen. Daniel og hans familie gør sig klar til den endelige katastrofe, så de er parate, når den rammer. Så
parate som man kan blive, i hvert fald... For når dommedag kommer, kan man ikke forudsige, hvad der vil
ske, og man kan slet ikke forudsige, hvordan folk vil reagere.  Heller ikke, selv om man har forberedt sig til
det hele sit liv. Pressen skrev: »Historien er medrivende, spændende og trods emnet - realistisk. Bogen har en
indbydende, dyster forside og en sigende bagsidetekst … Der findes ikke andre bøger om "preppere", som

ikke er så ualmindeligt et fænomen, som man måske skulle tro - ikke mindst i USA findes mange "preppere".
Bogen udfylder derfor et hul i samlingen. En rigtig spændende ungdomsbog, som vil tiltrække en bred
målgruppe.« - Lone Rahbek Christensen, Lektør »Her er en meget velskrevet ungdomsroman, der både
rummer elementær spænding, Daniels udvikling fra barn til ung mand, venskab og forelskelse og kamp

mellem liv og død.« - Gunhild Lindstrøm, Aslan.dk
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