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Overlevernes by Lise Bidstrup Hent PDF Overlevernes by er tredje, selvstændige bog i Lise Bidstrups
dystopiske serie om forskellige samfundstendenser.

Hvert bind tager udgangspunkt i en samfundstendens og fører den ud i sin yderste konsekvens. I Spillets by
handlede det om reality shows og i Idolernes by var det samfundets idoldyrkelse, der blev sat under lup. I

Overlevernes by er det samfundsøkonomi og overproduktion, der er i fokus.

Samfundet, som vi kender det, er brudt sammen, og det er nu alles kamp mod alle i håbet om at overleve og
få del i de få ressourcer, der er tilbage. Alle er som udgangspunkt en fjende. Vi følger vennerne Malte, Thea
og Vitus i deres kamp for overlevelse og i deres håb om at finde et sted, hvor det ikke er kapitalismen, der

sætter dagsordenen.

Pressen skriver:

»Alt i alt er Overlevernes by en rigtig god bog. Jeg kan helt klart anbefale den til alle fans af den dystopiske
genre, og nok også til dem der ikke er. Læs den nu bare! «

(8/10 stjerner) – bookeater.dk

»Masser af actionscener sørger for, at læseren bladrer videre, så fremmer forfatterens politiske overdrivelser
og sort-hvide argumenter forståelsen. Spændende historie, interessant problemstilling«

– Daiman Arguimbau, Weekendavisen, 25. september 2015

»Bidstrup anfægter på begavet vis det overflodssamfund, vi er en del af, og som unge i den grad tager for
givet«

***** – Merete Reinholdt, Berlingske Tidende, 26. september 2015

»Kommer de frem i god stand? Måske! 'Overlevernes by' er temmelig spændende«

– Steffen Larsen, Politiken, 4. oktober 2015

»Tredje del af en velskrevet serie, der kan give mange unge læsere stof til eftertanke (og voksne ligeså). Der
tegnes et skarpt og kritisk billede af et samfund der er brudt sammen pga. kapitalisme og grådighed, og der er

uhyggeligt mange lighedstræk med det samfund vi kender i dag. Læs den og reflekter over den«

– Lektør
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