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Måneceller Johannes Lundstr\u00f8m Hent PDF Der skal så lidt til. Vi står på tærsklen til en ny og fantastisk
tidsalder. Et skub – bare et lille et – og vores liv vil blive forandret for altid. Men det sker ikke. Og mens

Thomas Jensen og hans elskede Tessie i Brorfelde frustreres over, at det intergalaktiske bureaukrati trækker i
langdrag, kompliceres tingene andetsteds på planeten. Realityspilmagnaten Enos lader sine kunder starte en
revolution, der begynder på narkotikamarkedet i Mellemamerika og Australien. Hvis de morer sig, tjener han
penge. At det koster menneskeliv, er bare en del af spillenes natur og bekymrer ham ikke. Den organiserede
kriminalitet fra Østeuropa har i årevis trukket tråde til Danmark, men det er først, da der sker et brutalt mord i

familien, at det går op for Thomas, hvor omfattende et problem det er. Den ambitiøse milliardær Knut
Tjellesen vil ikke stiltiende finde sig i at blive sat i venteposition. Han finansierer gerne ægteparrets

teknologiske revolution, men de skal ikke glemme, hvem der arbejder for hvem. Og da den internationale
rumstation ISS rammes af et meteor, må Thomas for alvor erkende, hvor langt Jorden, ikke mindst

teknologisk, befinder sig fra resten af galaksen. Hvad der er en katastrofe for jordboerne, er en rutinesag for
de fremmede. Men der er ingen hjælp at hente, når hemmeligholdelsen af deres tilstedeværelse stadig har

topprioritet. Uddrag af bogen: ”Tessie, jeg har forstået, at de har udstyr på ROSKA-I, så de kan rejse i tiden,
er det ikke rigtigt?” ”Jo, Søren, det har de.” ”Kunne vi så ikke få en af jeres UPBI-agenter til at rejse tilbage i
tiden og forhindre den her modbydelige forbrydelse i at finde sted?” ”I teorien, jo, men der har været alt for
mange implicerede, så det må de ikke.” ”Jamen vil det ikke bare være sådan, at hvis de forhindrer det i at ske,
så vil alle implicerede glemme, hvad der er sket?” ”Jo, men det griber alligevel alt for dybt ind i alt for mange
personers liv og skæbner, så derfor er det på enhver måde forbudt.” Men Søren var ikke sådan til sinds at give
op. ”Det er den officielle holdning. Men hvad hvis man lukker øjnene for den så korrekte udlægning og gør
det alligevel?” Om forfatteren: JOHANNES LUNDSTRØM (f. 1944) har været ejerleder i den kreative

branche i over 20 år og linjechef i store firmaer. Han har en højere handelsuddannelse bag sig og er navigatør.
Måneceller er hans tredje skønlitterære værk. Han har derudover skrevet faglitteratur, rejsebeskrivelser og et

utal af artikler og nyhedsbreve førhen
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