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Knust Teri Terry Hent PDF 3. og afsluttende del af Teri Terrys populære spændingserie om pigen, der lever i
et fremtidssamfund, hvor unge kriminelle kan få slettet deres hukommelse og nulstillet deres personlighed.

Kyla burde ikke kunne huske noget som helst, men mørke hemmeligheder dukker alligevel op til overfladen.
Hun bliver undertrykt og holdt nede af omverdenen og ´lorderne´, der har magten, men prøver samtidig at
kæmpe sig op til overfladen og sin frihed. Hendes fortid og nutid er på en kollisionskurs, hun måske ikke

overlever.

Kultur for unge skrev om bd. 2 Splittet:

Selve plottet i Splittet er fantastisk. Jeg har den følelse, at alt er planlagt ned til mindste detalje.

Teri Terry formår i den grad at udtrykke Kylas tanker. Der er meget aktion i Splittet, men der også meget,
hvor man ´bare´ følger Kylas tanker. Det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved Splittet, netop fordi Teri

Terry beskriver det så godt.
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