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Erindringer om fremtiden Søren Jessen Hent PDF De første 38 år af Stens liv er forløbet mere eller mindre
gennemsnitligt. Han ejer et kopicenter og lever et ukompliceret og stille liv med sin kæreste og deres barn.
Men en dag begynder der at dukke mærkelige sedler op på kopicentret. De hævder at være erindringer om
fremtiden, og forudsigelserne har da også en uhyggelig tendens til at gå i opfyldelse. Mens Sten undrer sig
over, hvem der står bag, og hvordan han kommer i kontakt med vedkommende, møder han er fremmed
kvinde, som han indleder et forhold til. Sten spørger sig selv, hvordan han er endt på dette sidespor, og

hvordan han kommer tilbage til sit normale, forudsigelige liv – hvis det da er det, han vil?

Søren Jessen (f. 1963) er en dansk forfatter og illustrator. Han debuterede som forfatter i 2000 med romanen
"Zambesi", som vandt Bogforums debutantpris. Søren Jessen står bag en lang række bøger inden for så
forskellige genrer som tegneserier, fagbøger, børnebøger, romaner, science fiction-romaner for unge og

billedbøger.
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