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for unge og voksne med interesse for universet. Den foregår i år 2021 og nogle år fremad. Carl fortæller om
Johns fund af en sten med en slags arbejdstegning, som ad omveje giver John mulighed for at komme i

kontakt med et rumvæsen, der fortæller, at et sammenstød mellem Jorden og en asteroide vil knuse Jorden.
John bygger ud fra arbejdstegningen en flyvende tallerken, som han når at flytte ca 3000 mennesker med til
en planet, som rumvæsener har udpeget som egnet. Da asteroiden mod forventning rammer månen i stedet for
jorden, får menneskene tilbuddet om at blive flyttet tilbage til jorden, og blandt andre flytter Carl tilbage. Her
indser han langt om længe, at han har en enestående mulighed for at bevise, at der findes intelligente væsner

ude i rummet. Et møde i FN ændrer fremtidsudsigterne for alle på jorden.

 

Vi har bragt jer til Jorden - en science fiction fortælling for unge og
voksne med interesse for universet. Den foregår i år 2021 og nogle år

fremad. Carl fortæller om Johns fund af en sten med en slags
arbejdstegning, som ad omveje giver John mulighed for at komme i
kontakt med et rumvæsen, der fortæller, at et sammenstød mellem

Jorden og en asteroide vil knuse Jorden. John bygger ud fra
arbejdstegningen en flyvende tallerken, som han når at flytte ca 3000
mennesker med til en planet, som rumvæsener har udpeget som
egnet. Da asteroiden mod forventning rammer månen i stedet for

jorden, får menneskene tilbuddet om at blive flyttet tilbage til jorden,
og blandt andre flytter Carl tilbage. Her indser han langt om længe,

at han har en enestående mulighed for at bevise, at der findes
intelligente væsner ude i rummet. Et møde i FN ændrer

fremtidsudsigterne for alle på jorden.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Vi har bragt jer til Jorden&s=dkbooks

