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Blår Hugh Howey Hent PDF I en ødelagt og giftig fremtid er de sidste rester af menneskeheden flyttet ned i
en gigantisk silo under jorden, hvor lov og orden bliver strengt håndhævet. Sherif Holston, som trofast har
opretholdt siloens love i årevis, forbryder sig en dag mod det største tabu af alle. Han beder om at komme

udenfor.

Den skæbnesvangre beslutning sætter gang i en dominoeffekt af begivenheder. En usandsynlig kandidat
bliver udpeget som hans afløser: Juliette, en mekaniker uden politiuddannelse, men med stor erfaring i at

reparere maskiner. Nu får Juliette til opgave at reparere sin silo, og hun lærer hurtigt, hvor dybt problemerne
stikker. Indbyggerne vil snart blive konfronteret med det, som historien hidtil kun har antydet, og som de

aldrig har vovet at hviske om: Revolution.

Blår er en spændingsfyldt, post-apokalyptisk thriller og første del af bestseller-forfatteren Hugh Howeys Silo-
serie.
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