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Solstorm Rasmus Dahlberg Hent PDF Forlaget skriver: Hvad gør du, når katastrofen rammer? I december
2012 vender Lisbeth Storm hjem til sin lejlighed på Nørrebro efter endnu en opgave for en international

hjælpeorganisation i et af verdens katastrofeområder. Oplevelserne har givet hende ar på sjælen, og hun har
besluttet at skifte spor og lægge tragedierne bag sig. Men snart får Lisbeth brug for al sin viden om

overlevelse, når strømmen i hele Danmark forsvinder efter en voldsom solstorm.  Et svært genkendeligt
København er kulissen, som Lisbeth og hendes papbarn, Halfdan, vandrer rundt i. De flytter ind til Lisbeth
far, en pensioneret kommandørkaptajn fra flåden, som har forskanset sig i sit store hus på Frederiksberg med
nødgenerator og konserves i kælderen. Mens samfundet falder fra hinanden, går jagten på Halfdans far,

Lisbeths ekskæreste, som er forsvundet under en opgave for de danske myndigheder. Samtidig går Lisbeth
ind i det frivillige hjælpearbejde og udfordres både på sin erfaring og sine følelser. SOLSTORM viser med
skræmmende klarhed, hvad der sker, når katastrofen skræller det tynde lag af civilisation væk og slipper

vildskaben og uforudsigeligheden løs i vores moderne samfund. Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind
til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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