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Bird Box Josh Malerman Hent PDF Forlaget skriver: Der er noget derude ...

Noget rædselsfuldt man ikke må se. Ét glimt af det, og man drives ud i en voldelig død. Ingen ved, hvad det
er, eller hvor det kom fra.

Fem år efter, at det begyndte, er der kun en håndfuld spredte overlevende tilbage, deriblandt Malorie og
hendes to små børn. De bor i et forladt hus ved floden, og hun drømmer om at flygte til et sted, hvor de måske

kan være i sikkerhed. Nu, hvor drengen og pigen er fire år, er tiden inde til at tage afsted. Men det er en
skræmmende rejse, der ligger foran dem: 30 km ned ad floden i en robåd - med bind for øjnene - hvor det
eneste, de kan stole på, er hendes intelligens og børnenes trænede ører. Ét forkert valg og de dør. Og der er

noget, der følger efter dem. Men er det mennesker, dyr eller væsenerne?

I denne nervepirrende debut af Josh Malerman, hvor nutid og fortid blandes i et skræmmende og gribende
snapshot af en kaotisk verden, vender siderne næsten sig selv.
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