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Den sorte terning S\u00f8ren Jessen Hent PDF Andro bor i byen Newropa og bruger det meste af sin fritid

sammen med de tre andre drenge i ZOMA-gruppen. De kører rundt på bunden af byen, i niveau nul, og laver
raids for at skaffe penge. Men en dag bliver Andro snuppet af Politiet a/s og får et klip i moralkortet. Derefter
går alt galt. Ved et tilfælde kommer han i besiddelse af en mystisk sort terning, som viser sig at have helt

fantastiske egenskaber. Derfor er terningen også meget eftertragtet - især af den mafiaagtige gruppe
WhiteCloud, der ikke skyr nogen midler for at få fat i den. Andro må flygte helt ud til den yderste rand af det

kendte univers … En tankevækkende roman om en fremtid, man alt for let kan forestille sig. ★★★★★★
Flot og fantasifuld fremtidsroman ... så gennemført, at man ikke kan undgå at blive opslugt af universets og
menneskets muligheder. Den logiske måde, hvorpå forfatteren får inddraget de største drømme fra science
fiction, kommer så naturligt og er så letforståeligt, at man aldrig bliver tabt. Samtidig formår Søren Jessen at
skrive en bog, der både indeholder ungdomskærlighed, familieproblemer, 15-åriges jagt på identitet og flugt

fra autoritet og ikke mindst venskab, som gør "Den sorte terning" til en virkelig gennemarbejdet og
vidunderlig fortælling. Cecilie Friis, Fyns Stiftstidende

 

Andro bor i byen Newropa og bruger det meste af sin fritid sammen
med de tre andre drenge i ZOMA-gruppen. De kører rundt på bunden
af byen, i niveau nul, og laver raids for at skaffe penge. Men en dag
bliver Andro snuppet af Politiet a/s og får et klip i moralkortet.

Derefter går alt galt. Ved et tilfælde kommer han i besiddelse af en
mystisk sort terning, som viser sig at have helt fantastiske

egenskaber. Derfor er terningen også meget eftertragtet - især af den
mafiaagtige gruppe WhiteCloud, der ikke skyr nogen midler for at få
fat i den. Andro må flygte helt ud til den yderste rand af det kendte
univers … En tankevækkende roman om en fremtid, man alt for let
kan forestille sig. ★★★★★★ Flot og fantasifuld fremtidsroman



... så gennemført, at man ikke kan undgå at blive opslugt af
universets og menneskets muligheder. Den logiske måde, hvorpå
forfatteren får inddraget de største drømme fra science fiction,

kommer så naturligt og er så letforståeligt, at man aldrig bliver tabt.
Samtidig formår Søren Jessen at skrive en bog, der både indeholder
ungdomskærlighed, familieproblemer, 15-åriges jagt på identitet og
flugt fra autoritet og ikke mindst venskab, som gør "Den sorte

terning" til en virkelig gennemarbejdet og vidunderlig fortælling.
Cecilie Friis, Fyns Stiftstidende
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