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Splittet Teri Terry Hent PDF Kylas hukommelse er blevet visket ud; hendes minder er væk; og hendes

personlighed er blevet nulstillet. Hun er blevet SLETTET!   Kyla burde ikke kunne huske noget som helst;
men mørke hemmeligheder dukker alligevel op til overfladen. Hun bliver undertrykt og holdt nede af
omverdenen og ‘lorderne’; der har magten; men prøver samtidig at kæmpe sig op til overfladen og sin

frihed.nbsp; Hendes fortid og nutid er på en kollisionskurs; hun måske ikke overlever. Da en farlig skikkelse
fra hendes fortid dukker op; tvinges hun til at vælge sin egen vej frem i tilværelsen.   Bog 2 i en trilogi   Om

bog 1 skrev Michelle fra Boglabyrinten: … topkarakter … endnu en perle i den dystopiske genre … …
spændende – fint persongalleri – god historie på sin helt egen unikke måde …nbsp;   Kultur for unge:

‘Slettet’ er virkelig god; og fortjener at blive læst af mange.   Berlingske Tidende: Teri Terry formår at skabe
et helt særligt univers af spænding og eksistentiel fordybelse ... i den grad anbefalelsesværdig.   Bøger på
tværs: Den er intet mindre end fantastisk og jeg glæder mig meget til at læse de næste to bøger i serien.
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