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BESKRIVNING

Elektronik har inget immunförsvar.Det är något som inte stämmer med de allt fler trasiga telefonerna som
har lämnats in för reparation runtom i landet. De är stendöda.Samtidigt börjar en rad oförklarliga
händelser i samhället avlösa varandra. Ett fabrikationsfel i bilarnas mikrochips förvandlar snabbt vägarna
till bilkyrkogårdar. Tågen drabbas av elfel, hyllorna i affärerna gapar tomma, sommarförkylningarna blir
allt segare och strömavbrotten blir en del av den nya vardagen. På Karlsborgs flygplats står elitsoldaten
Gustaf Silverbane redo för utlandsinsats när något går fruktansvärt snett och ett eldsken fyller himlen.
Survivalisten Filip Stenvik får se sin tidigare hånade hobby förvandlas till blodigt allvar. I den tilltagande
ovissheten driver polisen Peter Ragnhell sina redan okonventionella metoder för brottsbekämpning till sin
spets. Samtidigt gör programmeraren Anna Ljungberg en upptäckt som hotar att förändra förutsättningarna
för allt mänskligt liv på jorden. Eller är det redan för sent?Efter ännu ett strömavbrott förändras allt. Den
mörka hösten går in i en stjärnklar vinter där kaos råder och få överlever.Stjärnklart är första delen i en ny
efterlängtad serie av författaren till Midvintermörker och Midsommargryning.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Stjärnklart - Home | Facebook

Köp dina biljetter till STJÄRNKLART i Karlstad, Löfbergs Arena, lör 8 dec här. Läs mer om detta
evenemang och andra fantastiska upplevelser i Karlstad och Sverige.

stjarnklart.org - Stjärnklart i Askersund

Pris: 54 kr. pocket, 2015. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Stjärnklart av Lars Wilderäng (ISBN
9789174752113) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid ...

Biljetter till STJÄRNKLART, Löfbergs Arena, lör 8 dec

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...
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STJÄRNKLART

https://www.bo-fi.club/?p=STJ%C3%84RNKLART&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=STJ%C3%84RNKLART&ln=se
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