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Романът "Аномалия" е вдъхновен от реални събития и хора, променили света ни, и легенда, ревностно
пазена от фамилия, съществуваща вече десет века, оставила отпечатък в историята на Европа и
Ватикана. Разтърсваща история с неочаквани обрати за парадоксите на живота и реалността, в които
живеем. За значението на любовта, същността ни и силата на мисълта. За резултатите от битката на
хората да бъдат богове и за тайната на пророчество, вълнувало хората от 2000 години – водело религии
и велики учени. 1721 г. Исак Нютон предупреждава за фатална грешка в тълкуването на Завета. 1997 г.
Професор от Кеймбридж предвижда неочакван обрат в глобалната мрежа. Проектът на Пентагона
АРПАНЕТ, превърнал се в ИНТЕРНЕТ, достига революционен бум на потребление. А десет години
по-късно институцията инвестира милиарди, за да създаде следващото виртуално ниво. Коледа, 2011 г.
Светът чака края си. Ватикана – Второто пришествие. Пентагонът – Аномалията. Една жена, Даниел
Уокър, трябва да разчете най-пазения ръкопис на Нютон, докато копнее за любовта на младия принц
Флавио Киджи. Задачата ѝ е усложнена, заради мистериозния Айн, който я преследва сякаш през всяко
електронно устройство. Последният ден на 2011 г. Принц Флавио изчезва. А той е единственият, който
може да открие изчезналите страници от ръкописа, в който е отговорът на една от най-големите
загадки. По целия свят започват да се случват необясними явления и бедствия. Човечеството се оказва
на прага на война, в която врагът няма лице. Най-страшните пророчества се сбъдват заради
най-големите човешки амбиции. Докато всички парченца от пъзела се подреждат в неочакван финал.

Докато хората чакат... Нещо, някой да дойде да ги спаси. Да е различен. Но малцина допускат, че
чаканите понякога можем да сме дори самите ние. Защото най-страшните пророчества се сбъдват
заради най-големите човешки амбиции.

