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Miraklernes tid Karen Thompson Walker Hent PDF "Jeg kan stadig forbløffes over, hvor lidt vi egentlig
vidste … Måske havde alt det, der skete for mig og min familie, intet som helst med decelerationen at gøre.

Jeg går ud fra, det er muligt. Men jeg tvivler på det. Jeg tvivler rigtig meget på det."

En tilsyneladende almindelig søndag morgen vågner Julia og hendes forældre i deres forstadshjem i
Californien til nyheden om, at Jordens rotation pludselig er blevet mærkbart langsommere. Konsekvenserne
er næsten ikke til at overskue. Dagene og nætterne bliver længere og længere, tyngdekraften er påvirket og

naturens orden går langsomt i opløsning.

Og alligevel, selvom verden måske er ved at gå under, som nogle hævder, må hverdagen fortsætte. Julia, der
er en ensom, kejtet teenager, bevidner fænomenets indvirkning på verden, sine umiddelbare omgivelser, sin

familie og sig selv.

Et neglebidende drama og en varm fortælling om at vokse op i en verden, som bliver sværere og sværere at
forstå.

"Blændende fra første til sidste side" – Justin Cronin (forfatter til "Den første")

 

"Jeg kan stadig forbløffes over, hvor lidt vi egentlig vidste … Måske
havde alt det, der skete for mig og min familie, intet som helst med
decelerationen at gøre. Jeg går ud fra, det er muligt. Men jeg tvivler

på det. Jeg tvivler rigtig meget på det."

En tilsyneladende almindelig søndag morgen vågner Julia og hendes
forældre i deres forstadshjem i Californien til nyheden om, at
Jordens rotation pludselig er blevet mærkbart langsommere.

Konsekvenserne er næsten ikke til at overskue. Dagene og nætterne
bliver længere og længere, tyngdekraften er påvirket og naturens

orden går langsomt i opløsning.

Og alligevel, selvom verden måske er ved at gå under, som nogle
hævder, må hverdagen fortsætte. Julia, der er en ensom, kejtet
teenager, bevidner fænomenets indvirkning på verden, sine

umiddelbare omgivelser, sin familie og sig selv.

Et neglebidende drama og en varm fortælling om at vokse op i en
verden, som bliver sværere og sværere at forstå.

"Blændende fra første til sidste side" – Justin Cronin (forfatter til
"Den første")
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