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Maze Runner - Feberen James Dashner Hent PDF En forhistorie til det verdensomspændende fænomen, Maze
Runner. Feberen er bogen, der indeholder alle svarene: Hvordan fandt WICKED alle lysboerne? Hvem er

Gruppe B? Og hvilken side er Thomas og Teresa egentlig på?

Engang mødte Jorden sit endeligt. Skovene brændte, søer og floder tørrede ud, mens havene steg. Så udbrød
en epidemi, og en global feber spredte sig. Familier uddøde, vold regerede, og mennesker slog mennesker
ihjel. Ud af dette virvar voksede WICKED, der ledte efter svar. Og fandt den perfekte dreng. Drengens navn

var Thomas, og Thomas byggede en labyrint.

Nu er der hemmeligheder. Der er løgne. Og der er loyalitet, som aldrig kunne være forudset. Dette er historien
om Thomas, og hvordan han byggede Labyrinten, som kun han selv kunne ødelægge.

Løgne vil blive afsløret. Hemmeligheder optrevlet. Loyaliteter vil blive testet. Maze Runner-seriens fans vil
aldrig se sandheden komme! Feberen er en forhistorie til den første bog i Maze Runner-serien, men bør læses

som nummer 5 i rækken.
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