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Doktor Søvn Stephen King Hent PDF Doktor Søvn er den længe ventede opfølger til Kings berømteste bog til

dato – Ondskabens hotel. ★ ★ ★ ★ ★ "Stephen King har en forrygende evne til at gøre sine personer

håndgribelige, så man som læser går brændende op i deres skæbne." – Ekstrabladet Det er ingen
hemmelighed at Doktor Søvn har taget verden med storm, og King beviser at han nu 37 (!) år senere stadig er

mesterfortælleren over alle. Hvis nogen skulle have været i tvivl. Kun tre overlevede Ondskabens hotel,
heriblandt hovedperson Jack Torrances søn, Danny – dengang fem år og nu en voksen mand. Og det er ham
vi nu følger. Danny kæmper med tre ting han arvede efter sin far; alkoholisme, et voldsomt temperament og
resterne af spøgelset fra Ondskabens hotel. Indledningsvis er spøgelser det mindste af hans problemer…
Kings univers er aldeles uforudsigeligt, hvilket netop gør det så skræmmende. King forstår at integrere de
overnaturlige elementer og gøre dem tilpas genkendelige, og under gyset er Doktor Søvn en fortælling om
familier og om afhængighed. Sidst men ikke mindst er King historiefortælleren over alle; han formår bedre
end nogen at fange læseren og først give slip når sidste side er vendt. “Historiefortælling er alt – og hold op
hvor han ved, hvordan læseren skal føres.” – The Guardian “Doktor Søvn er en varm og underholdende

roman af en mand, som ikke længere er fange af sine dæmoner, men som ved hvor han skal finde dem, når
han har brug for dem.” – Daily Telegraph
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