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Det blå blod 1 - Dødshacket S\u00f8ren Jessen Hent PDF Den 13-årige Erton og hans robot og ven, Vito, er
på vej med højhastighedstog fra Newropa til feriecentretEden, hvor Ertons forældre venter dem. Ind i kupeen
træder en ældre mand og en ung pige med mørkerødt hår, isblå øjne og fregner - og et mærke i panden. Pigen
er K-10 robot. Den højst udviklede af slagsen. Dem, om hvem man siger, at de fuldstændigt ligner mennesker
- på nær en prik. Erton er fascineret af hende. Men da pigen kort efter afgang trykker på nødknappen, går det
op for Erton, at noget er helt galt. Pigen er en hacket robot, og hun har en plan at følge. En plan, der koster
menneskeliv. Inden Erton ved af det, befinder han sig alene i et ingenmandsland uden sin ven Vito og på
flugt, mistænkt for et mord han ikke har begået. Vi befinder os i en nær fremtid, hvor mennesker er rykket
sammen i enome byer og robotter er en naturlig del af dagligdagen. De nyeste robotter kan kendes på

robotmærket og på den blå nanovæske, der løber i deres årer. Engang var det dem med blåt blod, der styrede
verden. Nogen mener, at sådan bliver det nok igen en dag.

 

Den 13-årige Erton og hans robot og ven, Vito, er på vej med
højhastighedstog fra Newropa til feriecentretEden, hvor Ertons

forældre venter dem. Ind i kupeen træder en ældre mand og en ung
pige med mørkerødt hår, isblå øjne og fregner - og et mærke i

panden. Pigen er K-10 robot. Den højst udviklede af slagsen. Dem,
om hvem man siger, at de fuldstændigt ligner mennesker - på nær en
prik. Erton er fascineret af hende. Men da pigen kort efter afgang
trykker på nødknappen, går det op for Erton, at noget er helt galt.
Pigen er en hacket robot, og hun har en plan at følge. En plan, der
koster menneskeliv. Inden Erton ved af det, befinder han sig alene i
et ingenmandsland uden sin ven Vito og på flugt, mistænkt for et

mord han ikke har begået. Vi befinder os i en nær fremtid,



hvor mennesker er rykket sammen i enome byer og robotter er en
naturlig del af dagligdagen. De nyeste robotter kan kendes på

robotmærket og på den blå nanovæske, der løber i deres årer. Engang
var det dem med blåt blod, der styrede verden. Nogen mener, at

sådan bliver det nok igen en dag.
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