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Accept Jeff VanderMeer Hent PDF Det er vinter i Område X, det mystiske vildnis, der efter tredive års

overvågning stadig ikke lader sig forklare eller kortlægge. Mens området langsomt breder sig, er
efterretningsorganisationen Southern Reach ved at kollapse indefra, og i et sidste desperat forsøg sender man
en ny ekspedition over grænsen. Deres mål er en fjern ø, der måske rummer de svar, de så længe har ledt efter.
Men efterhånden som ekspeditionen trænger dybere ind i det ukendte, bliver truslen mod den ydre verden

kun større og mere skræmmende. For hvad var det egentlig, der skete dengang og satte hele denne unaturlige
udvikling i gang? Og blandt alle dem, der har forsøgt at udforske fænomenet, hvem er så kommet nærmere en
forståelse, og hvem er blevet inficeret? I dette sidste bind af Southern Reach-trilogien nærmer vi os løsningen

på mysteriet omkring Område X, men med forfærdende og vidtrækkende konsekvenser.
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