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On Demand Publishing, LLC-Create Space, 2017. Paperback. Condition: New. Language: Dutch .
Brand New Book ***** Print on Demand *****.Zombies bestaan niet in onze wereld waar iedereen
het over heeft. Totdat iedereen dat ontdekt, zijn er echte zombies in de Verenigde Staten! De
samenleving stort in als rechtsregels ontbreken. Leden van de Alternative Right of Alt-Right groep
vermoorden onze President Barack Obama en Vice President Joe Biden. John Boehner treedt terug
uit de functie van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden omdat hij het Congres niet heeft
geboden. De nieuwe voorzitter van het Huis neemt het over tijdens Halloween met de naam
President Buttercup. De regering draagt haar operaties over aan Hawaii, de enige veilige plek in de
Verenigde Staten van de zombies. De leugens blijven zich opstapelen, terwijl de moslims de schuld
krijgen voor de zombie-uitbraak, veroorzaakt door een door de overheid opgedragen griepprik.
Een groep karakters moet nu omgaan met de gevolgen van de zombie-uitbraak in de Verenigde
Staten. Elk van hen zal het moeilijk hebben om te overleven. Diana een honkbalspeler woont bij
haar grootouders en is bang voor zombies, vooral de kind zombies. Jose Axe wordt de dag na
Halloween gedeporteerd naar Mexico als alles volgens...
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Reviews
This is basically the best publication i have got read through right up until now. Sure, it really is perform, still an amazing and interesting literature. Your
life span will probably be convert once you full reading this article ebook.
-- Dr . Ir ma Welch
It in a of the most popular publication. It is actually rally intriguing throgh looking at time period. Your daily life span is going to be change the instant you
total reading this publication.
-- Mr s. Sha nna Ma nn
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