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Enkeltbillet til Kosmos Frank Lerbæk Hent PDF Forlaget skriver: Magnus er et forfulgt menneske. Grundet
ordblindhed og evige drillerier, har han mistet troen på sig selv. Skæbnen har ydermere ramt familien hårdt,
og Magnus føler sig konstant uheldig. Men pludselig vender bøtten. Han møder en ung pige på flyvepladsen,

og efter kort tid begynder de særeste begivenheder at tage fart. Det viser sig snart, at det ikke er en helt
almindelig pige, han er kommet i lag med. Ved hjælp af særlige evner og en overnaturlig klogskab, hvirvler
hun Magnus ind i de mest utrolige og spektakulære begivenheder, han ikke i sin vildeste fantasi havde drømt

om. 
Den igangværende pilotuddannelse afbrydes, da hans charmerende bekendtskab på en snedig og

underholdende måde lokker ham til at flyve væk fra sin egen og Jordens skygge og ind i et helt andet og
ukendt univers.
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