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For Michael Helmer blev dette begyndelsen til en hæsblæsende rejse gennem tid og rum, der betød en
voldsom omvæltning for denne jordbundne seniorforsker ved Københavns Universitet - og meget vel kunne

betyde enden på verden, som vi kender den ...

Per Vadmand forlader her den mere realistiske og hverdagsagtige stil fra sine tidligere romaner - omend
Michael Helmer utvivlsomt ville have fortrukket at være hovedperson i en af disse - og kaster sig ud i en

blanding af fabel, fantasy og science fiction med mindelser om Terry Pratchett og ”Hitchhiker´s Guide to the
Galaxy”. Forside og vignetter er leveret af den internationalt kendte tegneseriekunstner Peter Snejbjerg.
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