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Krigen mod Ægrøverne Tom Schiøtte Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan ville verden se ud, hvis den ikke
var blevet ramt af en stor meteorit for 65 millioner år siden? Ville nogen andre sidde på menneskenes plads i
dag? Ville deres kultur ligne vores? Og hvad hvis de blev klar over vores eksistens i en parallel-verden til
deres egen? I ‘Krigen mod Ægrøverne’ oplever vi en verden, der både ligner vores og så alligevel langt fra.
Hvor alle er indrangeret i et strengt status-hierarki, og hvor ledere, når de skønner det nødvendigt, kan få
uduelige undergivne aflivet. Hvor lægevidenskab ikke er særligt højt udviklet, simpelthen fordi det ikke
betaler sig, men hvor man på den anden side arbejder stærkt med rum- og tidsrejser for at finde veje til at
undgå konsekvenserne af en truende istid. En dag bliver man klar over, at der et andet sted i rumtiden er

nogen andre intelligensvæsener, os, der forsøger sig med noget lignende....

Tom Schiøtte beskæftiger sig i det daglige med zoologi, og privat holder han høns og studerer deres adfærd.
Hans inspiration til ‘Krigen mod Ægrøverne’ stammer blandt andet fra de to kilder.
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