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Doktor Søvn Stephen King Hent PDF Forlaget skriver: Doktor Søvn er den længe ventede opfølger til Kings
mest berømte bog til dato: Ondskabens hotel. 

Kun tre overlevede Ondskabens hotel, heriblandt hovedperson John Torrances søn, Dan - dengang fem år, nu
en voksen mand. Dan kæmper med tre ting han arvede efter sin far; alkoholisme, et voldsomt temperament og

resterne af spøgelserne fra Ondskabens hotel.  

Efter nogle desperate år rammer Dan bunden. Al anstændighed er forduftet. Han har én vej tilbage, og den går
via Anonyme Alkoholikere. Han bliver ædru og får job på et hospice, hvor han får tilnavnet Doktor Søvn,

eftersom han bruger sine overnaturlige evner til at hjælpe døende patienter på deres sidste rejse. 

Alkohol er dog ikke den eneste dæmon der er på færde: De Sande Forbundne er en kult, som ernærer sig ved
dampene fra børn, som besidder overnaturlige evner. Forklædt som harmløse pensionister rejser kulten rundt i
autocampere for at finde egnede børn. De får færten af Abra, en pige som til overmål besidder overnaturligve

evner. Men Abra har mødt Dan, og hendes enestående kraft har vakt Dans egne krafter og får ham til at
kæmpe for Abras sjæl og overlevelse.    

Med Doktor Søvn er King med fuld kraft tilbage som den eminente historiefortæller. Doktor Søvn er en roman
om familierelationer, afhængighed og om kampen mellem det gode og det onde. Man er i sikre hænder hos
King, og man forføres af hans univers, som på én gang er uforudsigeligt og genkendeligt - og gennemsyret af

spænding. 

»Historiefortælling er alt - og King ved i den grad, hvordan læseren skal føres.«
- The Guardian
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