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Enders strategi Orson Scott Card Hent PDF Sidste gang Jorden blev angrebet af de insektlignende væsner
'summerne' var det med voldsomme ødelæggelser og tab af menneskeliv til følge. Nu står menneskene over
for endnu et angreb, og det frygtes, at dette tredje angreb vil gøre det helt af med menneskeheden. Derfor
forsøger man ved genetiske eksperimenter at udvikle et militært geni, der kan skabe en strategi til at besejre
summerne. Andrew "Ender" Wiggin er kun seks år gammel, da han bliver udpeget som dette geni, der måske
er den menneskelige races eneste håb. Sammen med andre udvalgte højtbegavede børn kommer Ender i

træning på Kampskolen, der svæver i kredsløb om jorden. Her udsættes han for en træning, der er så intens
både fysisk og psykisk, at mange af børnene bryder sammen.

Enders strategi er blevet en kultroman og en klassiker inden for science fiction-genren og ligger altid højt,
når der laves lister over de mest populære og bedst sælgende sci-fi-bøger. Den er oversat til over 30 sprog, og
i 2013 blev den filmatiseret med Asa Butterfield som Ender og med bl.a. Harrison Ford og Ben Kingsley i

fremtrædende roller.

"Card har taget de ærværdige science fiction-koncepter – en supermand og interstellar krig mod rumvæsner –
og ved hjælp af fortrinlige karakterskildringer, tempo og sprog forenet dem i en perfekt historie med
uimodståelig kraft. En kæmpe science fiction-roman efter enhver rimelig målestok." – Booklist

"Enders strategi er en af de bøger, jeg allerede nu ved, jeg vil vende tilbage til igen og igen. Historien
rummer så mange facetter, så den skal læses mange gange, før man får dem alle sammen med. Køb den, og

glæd jer til en oplevelse ud over det almindelige!" – Jens Stürup, Proxima

"Det er en flot svungen historie. En værdig repræsentant inden for sin genre: den bløde science-fiction
fantasy. Fortalt for alle aldre." – Steffen Larsen, Det Fri Aktuelt
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"Card har taget de ærværdige science fiction-koncepter – en
supermand og interstellar krig mod rumvæsner – og ved hjælp af
fortrinlige karakterskildringer, tempo og sprog forenet dem i en
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