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Universet der slingrede Jan Rasmussen Hent PDF Lidt afsides ude i den ene ende af galaksen, hvor der så
sjældent kommer besøgende, kredser den lille gyldenbrune planet, Asdehr, stille og roligt om sin behagelige
og smukke, røde sol. En erfaren astronom fra den lille blå og vandede planet, kaldet Jorden, beliggende i den
helt anden ende af galaksen, hvor der lige så sjældent kom besøgende, ville højst sandsynligt kategorisere

denne sol, som værende en lyssvag rød stjerne i den tungere mellemklasse ...
En lille støvsky rejste sig, da Ralk sprang ned på jorden fra det lille redningsfartøj. Hun blev siddende på hug
og spejdede rundt i horisonten. Hendes PXL-laser dinglede skødesløst i hånden på hende. Den første der

nærmede sig, ville få blæst hovedet af, bestemte hun sig for ...
Læs den forrygende historie om rumagenten Ralk Znor, der sammen med en brogede flok af helt umulige,
men uundværlige, medhjælpere, skal prøve at redde universet fra undergang og andre tåbeligheder. Sammen

og hver for sig bliver de konstant udsat for universets lunefulde og urimelige sider.

Uddrag af bogen:
Ralk og Hopr nåede den støvede planet, Asdehr, og fløj direkte til fragtlufthavnen, Faghor, der lå nærmest
den store Waghaslette, hvor dværgene boede. Der var under ingen omstændigheder tale om at komme

flyvende hen over hovederne på dværgene uden at have annonceret deres ankomst først. Desuden ville Ralk
og Hopr gerne have et overblik over, hvad der egentlig var sket og høre sagen fra en af deres egne folk, der

var udstationeret på Asdehr.
Jol-dværgene kunne til tider være ulideligt indelukkede. Desuden stod Faghor lufthavnen også for

udskibningen af dværgenes kunst, så måske havde de observeret noget usædvanligt, allerede inden overfaldet
fandt sted. Ralk tvivlede dog på det. Det lignede helt og aldeles et veltilrettelagt overraskelsesangreb.

Om forfatteren:
JAN RASMUSSEN født 1965 i Nykøbing Falster. Voksede op i Næstved og dimitterede som matematisk
student. Derefter til Lyngby for at læse til ingeniør på DTU. Studiet blev afbrudt før tid til fordel for en

musikalsk grunduddannelse. Han har tillige uddannet sig til bygningskonstruktør.
"Min interesse for science fiction opstod allerede i gymnasiet med læsning af science fiction klassikeren

2001: A Space Odyssey af Arthur C. Clarke. Det tog  for alvor fart med The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

af Douglas Adams, der blev et stort forbillede."
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sol, som værende en lyssvag rød stjerne i den tungere mellemklasse
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En lille støvsky rejste sig, da Ralk sprang ned på jorden fra det lille

redningsfartøj. Hun blev siddende på hug og spejdede rundt i
horisonten. Hendes PXL-laser dinglede skødesløst i hånden på
hende. Den første der nærmede sig, ville få blæst hovedet af,

bestemte hun sig for ...
Læs den forrygende historie om rumagenten Ralk Znor, der sammen

med en brogede flok af helt umulige, men uundværlige,
medhjælpere, skal prøve at redde universet fra undergang og andre
tåbeligheder. Sammen og hver for sig bliver de konstant udsat for



universets lunefulde og urimelige sider.

Uddrag af bogen:
Ralk og Hopr nåede den støvede planet, Asdehr, og fløj direkte til
fragtlufthavnen, Faghor, der lå nærmest den store Waghaslette, hvor
dværgene boede. Der var under ingen omstændigheder tale om at
komme flyvende hen over hovederne på dværgene uden at have

annonceret deres ankomst først. Desuden ville Ralk og Hopr gerne
have et overblik over, hvad der egentlig var sket og høre sagen fra en

af deres egne folk, der var udstationeret på Asdehr.
Jol-dværgene kunne til tider være ulideligt indelukkede. Desuden

stod Faghor lufthavnen også for udskibningen af dværgenes kunst, så
måske havde de observeret noget usædvanligt, allerede inden

overfaldet fandt sted. Ralk tvivlede dog på det. Det lignede helt og
aldeles et veltilrettelagt overraskelsesangreb.
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bygningskonstruktør.
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Arthur C. Clarke. Det tog  for alvor fart med The Hitchhiker's Guide

to the Galaxy af Douglas Adams, der blev et stort forbillede."
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