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Hvad gør du, når katastrofen rammer? Lisbeth Storm forlader et Danmark, som kun langsomt er ved at
komme sig efter den voldsomme solstorm, der ramte det nordlige Europa hårdt i december 2012. Med sin
mand og sin nyfødte datter rejser hun til San Francisco for at finde ind i den nye og meget uvante rolle som
mor. Men katastroferne følger med. Hendes mands rolle i en rystende sag om kvindemishandling i FN-regi
kræver handling fra Lisbeths side, selv om hendes kræfter er begrænsede efter en svær tid. Da hun atter får
fodfæste, begynder jorden under hende at ryste. Broer kollapser, bygninger styrter sammen, og Lisbeth må
igen bruge alle sine erfaringer for at overleve katastrofen – denne gang i et fremmed land og med ansvar for
et lille barn. JORDSKÆLV er anden, uafhængige del af Rasmus Dahlbergs katastrofe-trilogi med Lisbeth
Storm i hovedrollen. Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER

Lindhardt og Ringhof. 
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