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Kvinden i skyen Thure Barsøe-Carnfeldt Hent PDF Forlaget skriver: I en underjordisk borg, lever forskellige
af naturens væsener i samdrægtighed. De bliver ledet af den 211 år gamle veteran Mr. Todman som har en
fantastisk viden og som kan omsætte denne viden til brugbar teknik som i hverdagen hjælper borgens beboere
på mange områder.

Børnene som fødes i borgen bliver holdt kunstigt sovende indtil de fylder otte år. I denne periode bliver de
telepatisk uddannet med lyd og billeder, således at de som ni årige er uddannet på højde med kandidater fra
universitetet.
Der udkæmpes krige og kampe mellem de lokale borge, som hver for sig har uddannede soldater.Naturens
væsener som lever oven på jorden, heriblandt menneskene. Spolerer naturen med deres uvidenhed og
grådighed.
Sådan begynder denne beretning om kvinden som reddes fra en ildebrand og som i en sky bringes ned til
Vandborgen for, at blive våbenassistent. Under navnet Pawi bliver hun betroet at kæmpe imod menneskene
som har ødelagt naturen. ingen gør noget ved det, og nu starter naturen sin egen kamp imod de destruktive
mennesker.
Kvinden i Skyen er en bog for fantasifulde børn og voksne.
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