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I den andra delen av serien om DRYSTOLL
sitter Arthus i fängelse och hans tid håller hastigt
på att ta slut då avrättningen närmar sig, om inte
spriten eller sjukdomen hinner före. Men när
hans liv hänger på en skör tråd kommer hans vän
nattspejaren helt oväntat och fritar honom.
Svartkonstnären Darwishi verkar ha en plan som
ingen kunde ana. Den ilskna ängeln Tekole kanske
inte är den enda av sitt slag. Tekole har rivit sig
blodig för att ta sig ut ur gravkammaren och är inte
så imponerad av sin skapare.
Mireke befinner sig i Moglara och är i
händerna på Heraniel. Det drar ihop sig för
sammandrabbning.
Samtidigt befinner sig Bronos i underjorden,
levande begravd. Han får hjälp av den listiga
Demile att hitta ut. Men det visar sig vara lättare
sagt än gjort att ta sig tillbaka hem igen. De toxiska

skogarna bär på en hemlighet. Kommer Drystoll
någonsin att återse sin prins igen?
Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit. Og her er altså min art
quilt-fortolkning av "Var inte rädd".
Det finns en mörklagd hamn.
Du ser den inte nu, men färdas dit. En dag skall du bekänna högt hans namn, hans kärleks frid som ingenting
begär. Du är på väg. av Jacob August Tegengren (1875-1956) Stjärnorna lysa stilla över en mörklagd jord,
sjunga i nattens timmar sånger utan ord. Lika stilla de lyste av Jacob August Tegengren (1875-1956)
Stjärnorna lysa stilla över en mörklagd jord, sjunga i nattens timmar sånger utan ord. Lika stilla de lyste Det
finns en mörklagd hamn, du ser den inte nu, men färdas dit. En dag skall du bekänna högt hans namn, hans
kärleks frid som ingenting begär. 4. Du är på väg. Type in your username and password, and press 'Log me in'.
Username: Password:

