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Dommedagskometen Erik Juul Clausen Hent PDF Før eller senere vil det ske. Igen. Jorden vil blive ramt af et
flyvende bjerg. Fotooptagelser fra rummet afslører stadig flere spor efter nedstyrtede meteorer. På havbunden
ud for Yucatan, Mexico, er der lokaliseret rester af en komet, som anses for at være den sandsynlige årsag til
dinosaurernes pludselige forsvinden. På Astronomische Gesellschafts nyopførte observatorium i Himalaya
opdager astronomen Freydis Ängström en komet, som synes at være på kollisionskurs med Jorden. Hendes
opdagelse af kometen, den største, der er observeret siden 1811, bringer hende i kontakt med ejeren af et

berlinsk billedbureau. Han køber rettighederne til de sensationelle kometbilleder af det astronomiske selskab
og rejser en mediestorm. Medens kometen og Jorden nærmer sig det samme punkt i rummet, breder frygten
sig fra den vestlige verden til den islamiske. Terrorister omringer observatoriet, hvor Freydis Ängström bliver

den sidste overlevende. Frygten breder sig via alverdens paraboler og net-tv. Helt ud til Havgården i
Vendsyssel. TV-industrien presser citronen til sidste dråbe – i hvert fald til, hvad man tror, er sidste dråbe.

Indtil Freydis gør endnu en skræmmende opdagelse.
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