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Människor skriker. Det brakar.

Hus faller ihop och trä och sten flyger genom luften.

Han böjer sig ner och springer. Det känns som om han inte kan få luft. Benen rör sig men han kommer
ingenstans.

Storm är ensam. Hans föräldrar är borta och världen har gått under. I varje fall nästan. Han måste klara sig
själv och det är svårt. Så möter han plötsligt flickan Kuba, som tar honom med till staden Future City, där hon
bor tillsammans med alla andra barn, som överlevt katastrofen. De bestämmer sig för att de tillsammans ska ta

reda på vad som hände med världen och varför alla vuxna verkar så onda.

Första bandet i en spännande dystopi för 8–11-åringar. Serien kommer ut i tre band. Handlingen utspelas i ett
framtida universum, där den kända världen gått under och allt är kaos.
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