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Helten fra Home David Robbins Hent PDF Forlaget skriver: En nådesløs diktator har sat sig for at underlægge
sig de sidste rester af civilisationen efter Tredje Verdenskrig.

Kun den lille gruppe, der kalder sig Familien, er imod ham, men den har hårdt brug for hjælp.
Hjælpen findes, men langt borte, for der er kun en enkelt mand, der har mod og styrke til at udrette det

umulige.
Mislykkes det for ham, betyder det Familiens undergang. Lykkes det, kan det blive den sidste heltedåd.

Den amerikanske forfatter David L. Robbins (f. 1950) har skrevet over 300 bøger inden for forskellige genrer
som science fiction, action, thriller og fagbøger. Han har blandt andet skrevet bøger til de populære bogserier
"De overlevende", "Blade" og "Davy Crockett".Efter en atomkrig har ødelagt verden, som vi kender den,

forsøger de få overlevende at klare sig i det postapokalyptiske helvede, der hersker på jorden. Og det er ikke
kun giftskyer, stråling og forurening, der truer de overlevende – nye former for væsner har muteret i løbet af

atomvinteren, og kæmper nu en indædt kamp mod menneskene.
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