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Den Evige Mand Ulrik Jørgensen Hent PDF Alle vil have den. Dem der påstår noget andet, lyver. Mange vil
gøre alt for at forstå den, og endnu flere vil dræbe for at besidde den. Få kender skarabæens hemmelighed,
men de, der gør, skyer ingen midler for at eje og bevare den. Broder Trueblood og Sir Brask kaldes til Roslin
i 1420’ernes Skotland for at bistå Lord St. Clair, der er blevet berøvet det hellige manuskript Codex Gigas –
også kendt som Djævlebogen. Et bestialsk overfald på borgens skriptorium, hvor Codexet befandt sig, har
efterladt døde krigere med knuste ansigter og afskårne hænder. Skriptoriets krønikør er ikke andet end en
levende død og hans assistent er forsvundet. Trueblood og Brask står i orkanens øje, hvor intet virker til at
være sandt, og alle løgne sagtens kunne være det de leder efter. Med livet som indsats og under 100-års
krigens afgørende faser, lægger de sig ud med de mægtigste herrer i England, Skotland og måske resten af

Europa, kun for at bevare freden og troen.
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midler for at eje og bevare den. Broder Trueblood og Sir Brask

kaldes til Roslin i 1420’ernes Skotland for at bistå Lord St. Clair, der
er blevet berøvet det hellige manuskript Codex Gigas – også kendt
som Djævlebogen. Et bestialsk overfald på borgens skriptorium,
hvor Codexet befandt sig, har efterladt døde krigere med knuste

ansigter og afskårne hænder. Skriptoriets krønikør er ikke andet end
en levende død og hans assistent er forsvundet. Trueblood og Brask
står i orkanens øje, hvor intet virker til at være sandt, og alle løgne
sagtens kunne være det de leder efter. Med livet som indsats og
under 100-års krigens afgørende faser, lægger de sig ud med de
mægtigste herrer i England, Skotland og måske resten af Europa,

kun for at bevare freden og troen.
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