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Rosernes torne Stephen King Hent PDF I en nær fremtid rammer den mystiske Aurora-virus kvinder, når de
lægger sig til at sove. De omsluttes af en tynd kokon, og i søvnen forlader deres bevidsthed denne verden.
Forstyrrer man kokonens sarte ydre, vækkes kvinderne til en vild og voldelig trance. Klodens mænd er

overladt til sine i stigende grad primale drifter. Men en eneste kvinde, Evie, er immun over for den sælsomme
sovesyge. Er Evie en anomali, der bør studeres, eller en dæmon, der bør jages? Nye King-læsere kan starte

her! Om forfatteren: Stephen King er født i 1947 i Portland, Maine. Som ung læste han engelsk på University
of Maine, hvor han skrev en ugentlig klumme “King’s Garbage Truck” for universitetsbladet The Maine
Campus. Henover en bogstak på universitetets bibliotek hvor han var studentermedarbejder, mødte han sin
viv Tabitha Spruce som han har været gift med siden 1971. Med over 350 millioner bøger solgt verden over,
er Stephen King en forfatter det er nærmest umuligt at overse. Den ultraproduktive herre har i løbet af sit 66-
årige liv udgivet over 50 romaner såvel som en række samlede fortællinger og ikke-fiktion. Hans bøger er
oversat til 38 sprog og mange af dem er blevet udødeliggjort på det hvide lærred. Disse tæller blandt andet
filmene En verden udenfor, Ondskabens Hotel, It og Den grønne mil. Alt i alt er Stephen King en forfatter af

imponerende format.
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