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DAGBOG FRA ZOMBIELAND Klaus Frederiksen Hent PDF Ingen ved præcis, hvornår det skete, men
jorden er gradvist blevet overtaget af zombier. Noah bor alene i København og har mistet sin familie under
zombie-apokalypsen. Han beslutter sig for at tage på roadtrip igennem Danmark, hvilket han dokumenterer i
denne dagbog. Dagbogen beskriver Noahs kamp imod flodbølgen af zombier og hans kamp for overlevelse.
Desuden kan man opleve forskellige personer, der også kæmper for overlevelse, både fysisk og psykisk i en
fuldstændig forandret verden, hvor man på intet tidspunkt kan føle sig sikker. Et roadtrip igennem et dansk

zombieland.
Dagbog fra Zombieland er det danske svar på hitserierne The Walking Dead, Fear The Walking Dead og Z

Nation, nedfældet i dagbogsform.

Uddrag af bogen
Wienerballet var i fuld gang på Kronborg Slot, og livet syntes fantastisk. Det var snart midnat, orkesteret
spillede, og vi så frem til det fyrværkeri, som var planlagt udenfor ved midnatstid. Pludselig gik dørene op
med et brag, hvilket jeg først troede var pga. blæsten, men sandheden gik snart op for os alle. Frådende
zombier stormede ind i salen, imens musikerne spillede videre. Det må have været som på Titanic, hvor

musikerne spillede videre, imens skibet sank. Kontrasten imellem de smukke kvinder, deres kjoler, vi mænd i
pænt tøj, og så zombier, der kun tænkte på at angribe os alle i en blodrus, var ubeskrivelig. Desuden kunne
jeg se, at der udenfor lå flere lig i sneen med zombier vandrende imellem dem, hvilket havde fået sneen til at

skifte farve fra snehvid til blodrød.

Om forfatteren
Klaus Frederiksen (f. 1976) er født i Farsø, opvokset i Overlade. Han blev uddannet som lærer i 2002 i

Aalborg og underviser nu på VUC. Han bor med sin kæreste og to døtre i Aalborg og har gennem længere tid
været interesseret i zombie- og dommedagsgenren. Dagbog fra Zombieland er hans første roman.

 

Ingen ved præcis, hvornår det skete, men jorden er gradvist blevet
overtaget af zombier. Noah bor alene i København og har mistet sin
familie under zombie-apokalypsen. Han beslutter sig for at tage på
roadtrip igennem Danmark, hvilket han dokumenterer i denne
dagbog. Dagbogen beskriver Noahs kamp imod flodbølgen af

zombier og hans kamp for overlevelse. Desuden kan man opleve
forskellige personer, der også kæmper for overlevelse, både fysisk og

psykisk i en fuldstændig forandret verden, hvor man på intet
tidspunkt kan føle sig sikker. Et roadtrip igennem et dansk

zombieland.
Dagbog fra Zombieland er det danske svar på hitserierne The

Walking Dead, Fear The Walking Dead og Z Nation, nedfældet i
dagbogsform.

Uddrag af bogen
Wienerballet var i fuld gang på Kronborg Slot, og livet syntes

fantastisk. Det var snart midnat, orkesteret spillede, og vi så frem til
det fyrværkeri, som var planlagt udenfor ved midnatstid. Pludselig
gik dørene op med et brag, hvilket jeg først troede var pga. blæsten,
men sandheden gik snart op for os alle. Frådende zombier stormede
ind i salen, imens musikerne spillede videre. Det må have været som



på Titanic, hvor musikerne spillede videre, imens skibet sank.
Kontrasten imellem de smukke kvinder, deres kjoler, vi mænd i pænt
tøj, og så zombier, der kun tænkte på at angribe os alle i en blodrus,
var ubeskrivelig. Desuden kunne jeg se, at der udenfor lå flere lig i
sneen med zombier vandrende imellem dem, hvilket havde fået

sneen til at skifte farve fra snehvid til blodrød.

Om forfatteren
Klaus Frederiksen (f. 1976) er født i Farsø, opvokset i Overlade. Han
blev uddannet som lærer i 2002 i Aalborg og underviser nu på VUC.

Han bor med sin kæreste og to døtre i Aalborg og har gennem
længere tid været interesseret i zombie- og dommedagsgenren.

Dagbog fra Zombieland er hans første roman.
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