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Nul:timen Carsten Overskov Hent PDF I al hemmelighed skal Sovjet affyre et interkontinentalt missil mod
USA. Bæreraketten skal gå ind i en ballistisk bane over Nordpolen. Men de fem sprænghoveder vil aldrig
blive udslynget. Inden da vil hele raketten være udslettet af det amerikanske rumvåben. Skulle det alligevel
ske, at et sprænghoved rammer amerikansk jord, vil skaden være begrænset. Skaden vil rigeligt opvejes af
den viden og erfaring, forsøget vil give. Denne times gigantiske forsøg vil besvare en masse spørgsmål. Og
med alle de systemer, som styrer og overvåger forsøget, er der ingen risiko for, at noget kan gå alvorligt galt.

Og da slet ikke for at denne helt almindelige time i menneskehedens historie skal ende med at blive ...
NUL:TIMEN ... Carsten Overskov (1946-2015) var en dansk journalist og forfatter. I løbet af sin karriere

arbejdede han blandt andet som journalist for Politiken og Danmark Radio, hvor han i mange år var tilknyttet
Børneradio. Carsten Overskov har både skrevet børne- og ungdomsbøger, undervisningsmateriale og

manuskripter til tv-serier.
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