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Thomas er ansat på Meteorologisk institut i København, hvor han beskæftiger sig med computermodeller og
klima. Han har levet et på én gang travlt og dovent liv, som ændrer sig markant ved mødet med ægyptisk

fødte Nevine. Nu bor de sammen i København, hvor hun er ansat som forsker på universitetet.

En sensommeraften, hvor han venter hende hjem, bliver han i stedet konfronteret med et tilsyneladende
overnaturligt mareridt. Efterfølgende afviser en psykolog, at han fejler noget, men en skræmt professor på
Geografisk institut forklarer Thomas, at han har været vidne til et Glitch. Dét ved han, hvad er; en fejl i et

computerprogram. Men hvilken sammenhæng kan der være mellem computersystemer og underlige
fænomener i den fysiske verden?

En dag forsvinder Nevine. Det sender Thomas på en desperat jagt efter den han elsker, men også på på en
lang rejse mod Antarktis, hvor et eksperiment finder sted, et eksperiment, som Thomas først sent erkender, at

han – og Nevine – er en del af.

Peter Dreyer, f. 1962. Er uddannet astronom og har arbejdet ved Geografisk Institut på Københavns
Universitet, hvor han har analyseret satellitbilleder ved brug af kunstig intelligens. Han har siden arbejdet

med analyse af trends indenfor informationsteknologi. Han debuterede som forfatter med den roste
spændingsroman Inkaens fjerde mulighed i 2006.
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