
Den hvide dis
Hent bøger PDF

Per Dalgaard

Den hvide dis Per Dalgaard Hent PDF Forlaget skriver: Den hvide dis er en moderne Science Fiction roman.  

Den 15-årige Mark er sammen med sin familie flyttet til en ny bydel, hvor han er begyndt på en ny skole med
nye kammerater. I den nærliggende skov opdager han en dag en kegleformet mælkehvid Dis. Det viser sig, at
denne Dis er indgangen til et parallelt univers, som Mark og kammeraten Eric tager til, ved at træde ind i

Disen. Dette er begyndelsen på et spændende eventyr for de to drenge, men også en farefuld færd med mange
udfordringer og overraskelser.  

Selv om der er århundreder til forskel mellem den jordiske udvikling, og det stade folket i det parallelle
univers (UNI2) er nået til, viser det sig at hjælpen til at bekæmpe store farer i UNI2 kan komme fra det

relativt meget mindre udviklede jordiske univers (UNI1). Mark får ved sit besøg i UNI2 ideer til bekæmpelse
af de angreb UNI2 bliver udsat for, ved hjælp af veltrænede jordiske tropper. Sanktioneret af en kvindelig

præsident for en stor nation. 

 

Forlaget skriver: Den hvide dis er en moderne Science Fiction
roman.  

Den 15-årige Mark er sammen med sin familie flyttet til en ny bydel,
hvor han er begyndt på en ny skole med nye kammerater. I den
nærliggende skov opdager han en dag en kegleformet mælkehvid
Dis. Det viser sig, at denne Dis er indgangen til et parallelt univers,
som Mark og kammeraten Eric tager til, ved at træde ind i Disen.

Dette er begyndelsen på et spændende eventyr for de to drenge, men
også en farefuld færd med mange udfordringer og overraskelser.  

Selv om der er århundreder til forskel mellem den jordiske
udvikling, og det stade folket i det parallelle univers (UNI2) er nået
til, viser det sig at hjælpen til at bekæmpe store farer i UNI2 kan
komme fra det relativt meget mindre udviklede jordiske univers
(UNI1). Mark får ved sit besøg i UNI2 ideer til bekæmpelse af de
angreb UNI2 bliver udsat for, ved hjælp af veltrænede jordiske

tropper. Sanktioneret af en kvindelig præsident for en stor nation. 
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