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Mediatropolis Freddy E. Silva Hent PDF I år 2060 er verdens mest magtfulde selskab en gigantisk og kynisk
mediekoncern ved navn GigaMedia. GigaMedias mest populære produkt er programmet FuldMetal, hvor

forbrydere udkæmper en blodig og livsfarlig kamp om en jernkugle på en magnetisk spillebane.

Hovedpersonen, Nicholas King, er dømt for mordet på sin kone. Nu er han havnet i FuldMetal sæson 2060!
Nicholas er dog langt fra at være en psykopatisk morder, og han elskede sin kone overalt på jorden.

Hvem står i virkeligheden bag det brutale mord på hans kone?

Hvor omfattende er GigaMedias indflydelse, og er det muligt at finde frem til sandheden i et samfund præget
af overfladisk underholdning?

Vil det overhovedet lykkedes Nicholas at slippe levende fra finalen – TotalStål 2060?!

Anmelderne skriver:

"Er man til fremtids-thrillere fyldt med action, så er Freddy E. Silvas ”Mediatropolis” et godt bud."

- Litteratursiden.dk

"En spændende romandebut i et godt sprog, om et tema der berører os alle, fordi vi vælger at se det."

- Fyldepennen.dk

"Silva har et meget levende og beskrivende sprog"

- Himmelskibet
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