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hund tager Johns rolige tilværelse som pensionist for altid en helt uventet drejning. Er der ikke noget specielt

ved den sten, tænker han - og bøjer sig ned og samler den op. Skridt for skridt bliver en dyster fremtid
efterhånden afdækket, og der er ikke meget tid til at redde sig selv og mange andre. Et eksperiment, udtænkt
af nogen tæt på universets centrum for at undgå den helt store katastrofe på Jorden, hjælper dog John med

hans store udfordring, men eksperimentet går ikke helt, som det var planlagt. Det, der gavner menneskene på
Jorden, giver store problemer for dem, der blot ville hjælpe. Hvem kan så hjælpe dem, der planlagde det hele?
Citat: »Det virker måske lidt underligt at fortælle om en speciel sten, men det var den sten, der ændrede alting

for os alle.«

 

Forlaget skriver: På en morgentur med sin hund tager Johns rolige
tilværelse som pensionist for altid en helt uventet drejning. Er der
ikke noget specielt ved den sten, tænker han - og bøjer sig ned og
samler den op. Skridt for skridt bliver en dyster fremtid efterhånden
afdækket, og der er ikke meget tid til at redde sig selv og mange
andre. Et eksperiment, udtænkt af nogen tæt på universets centrum
for at undgå den helt store katastrofe på Jorden, hjælper dog John

med hans store udfordring, men eksperimentet går ikke helt, som det
var planlagt. Det, der gavner menneskene på Jorden, giver store

problemer for dem, der blot ville hjælpe. Hvem kan så hjælpe dem,
der planlagde det hele? Citat: »Det virker måske lidt underligt at

fortælle om en speciel sten, men det var den sten, der ændrede alting
for os alle.«
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