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Bloddyr Dannie Mortensen Hent PDF En genmodificeret bakterie fra firmaet EnerTec, der egentlig er

beregnet til at bekæmpe olieforurening, går amok og begynder at hærge Jordens befolkning med ufattelig
dødelighed. Omkring halvdelen af Jordens befolkning omkommer, og kaos, hungersnød og energimangel,

råder. Situationen er desperat, og der forskes intenst for at finde en kur, før det hele er for sent for
menneskeheden. På Månen er et helt minesamfund afskåret fra Jorden, og madreserverne tynder ud. Til

befolkningens skræk begynder folk at dukke døde op i byernes gader, tømte for sidste bloddråbe. Rygterne
siger, der er vampyrer på spil, i folkemunde kaldet Bloddyr, som spiser menneskerne. En diktatorisk ledelse
tvinger sønnen af EnerTecs ejer til at flygte, fra den Måneby han bor i, og han har måske nøglen til Jordens
frelse. Spørgsmålet er blot, om han finder nøglen til en kur, før han bliver dræbt af sin hadefulde modstander?
Uddrag af bogen: Steffen kunne svagt adskille et par af tilråbene: 'Sikkerhed elendig...' Ingen mad? Skal vi

sulte? Og den sidste kommentar fik hans opmærksomhed... 'Træd tilbage!' En krøllet coladåse landede med et
bump foran trappen. Steffen betragtede dåsen et øjeblik, hvorefter han lynhurtigt så over på Poul, der

nikkede. Steffen tændte mikrofonen, og slog hårdt på den. Lidt efter var der igen stille, og Steffen trak vejret
tungt. I betragtning af situationens alvor og at der åbenbart er nogle iblandt os, som ikke forstår, at vi skal
holde sammen, ser vi os hermed nødsaget til at aktivere LunaCorps direktiv 50, gældende for hele Hvidsted
Mining Facility. Det indebærer i praksis undtagelsestilstand og lockdown af byen! Pladsen eksploderede.
Folk råbte og skreg i munden på hinanden, og dem, der stod ved udkanten af pladsen begyndte at komme

med truende tilråb. Steffen skyndte sig at fortsætte: 'Alle bedes vende tilbage til deres respektive områder NU.
Byen vil blive aflukket sektionsvis, og vagter i kampuniform vil bevogte adgangen fra afdeling til afdeling.
Skal I nogle steder på tværs af afdelingerne, er det for eftertiden kun i følgeskab med en bevæbnet vagt!' 306
sider. Om forfatteren: Dannie Mortensen er født i Roskilde i 1972, og er opvokset i Nordjylland, og har levet
de sidste 10 år i Jerslev, en rolig oplandsby til Brønderslev. Han har uddannelser inden for IT og Elektronik,
og har arbejdet med disse områder i snart 20 år. Sideløbende har han udviklet en glødende interesse for

videnskab, forskning, og teknik, samt malekunst, som også er kommet til udtryk i børnebøger.
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Skal I nogle steder på tværs af afdelingerne, er det for eftertiden kun

i følgeskab med en bevæbnet vagt!' 306 sider. Om forfatteren:
Dannie Mortensen er født i Roskilde i 1972, og er opvokset i

Nordjylland, og har levet de sidste 10 år i Jerslev, en rolig oplandsby
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