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Bubble Anders de la Motte boken PDF Bubble är sista delen i Anders de la Mottes hyllade trilogi. En

rykande aktuell thriller om hur vi mitt i den digitala övervakningen försöker bygga trygga bubblor, som alla
förr eller senare kommer att spricka.Henrik ”HP” Pettersson försöker desperat slingra sig ur Spelets järngrepp.
Rebecca har påbörjat sin nya karriär på säkerhetsavdelningen i ett växande IT-imperium, men när man hittar
ett mycket oroande innehåll i ett gammalt bankfack tvingas hon återigen vända sig till den mystiske Tage

Sammer för att be om hjälp. Är han verkligen en gammal officerskamrat till hennes pappa, eller är det som HP
påstår – att Sammer i själva verket är Spelledaren? När Stockholm än en gång rustar för prinsessbröllop

hamnar HP och Rebecca på en sista dödlig kollisionskurs. Vilka är egentligen den avhoppade grupp Spelare
som jagar HP? Vad vill de honom? Och om verkligheten bara är ett spel, hur skiljer man då vän från fiende?
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