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undslipper kun de heldige. Efter den 3. bølge overlever kun de uheldige. Efter den 4. bølge gælder kun én

regel: stol ikke på nogen. Nu er den 5. bølge på vej. Cassie er på flugt fra dem. Dem som ligner mennesker og
som dræber alle på deres vej. Hun er overbevist om, at hun må klare sig selv, hvis hun vil holde sig i live.

Indtil hun møder Evan Walker. Han bliver Cassies eneste håb for at redde livet – og sin lillebror. Men hvem er
han? Hvad er han? Cassie må vælge: hun kan give op, eller hun kan stole på Evan og tage kampen op. DEN

5. BØLGE er første bind i en ny sci-fi trilogi.
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