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Vraggods Sven Damgaard Ørnstrup Hent PDF Forlaget skriver: »Et brag gennemrystede trappen, da en del af
loftet brød sammen, og en seng fra et af værelserne ovenpå brasede ned i flammerne i krostuen. Ovenpå!
Måske hun stadig kunne komme ud den vej. Hurtigt drejede hun om på hælen og løb op på gangen igen.

Røgen lå efterhånden også tykt heroppe, og det var svært at se noget.«

Da en lille landsby i kongedømmet Matinepia bliver angrebet af ukendte ransmænd, sætter det en række
begivenheder i gang, som får konsekvenser langt ud i fremtiden. De tre venner, Erik, Odd og Marlen, er de

eneste, som undslipper angriberne, og mod deres vilje hvirvles de ind i en konflikt, hvis dimensioner hverken
de selv eller kongen af Matinepia forstår. Det skal nemlig vise sig, at ransmændene ikke blot er simple

banditter. I stedet tjener de en hersker, hvis magt ikke har kendt sin mage i tusinder af år .
 

 

Forlaget skriver: »Et brag gennemrystede trappen, da en del af loftet
brød sammen, og en seng fra et af værelserne ovenpå brasede ned i
flammerne i krostuen. Ovenpå! Måske hun stadig kunne komme ud
den vej. Hurtigt drejede hun om på hælen og løb op på gangen igen.

Røgen lå efterhånden også tykt heroppe, og det var svært at se
noget.«

Da en lille landsby i kongedømmet Matinepia bliver angrebet af
ukendte ransmænd, sætter det en række begivenheder i gang, som får

konsekvenser langt ud i fremtiden. De tre venner, Erik, Odd og
Marlen, er de eneste, som undslipper angriberne, og mod deres vilje
hvirvles de ind i en konflikt, hvis dimensioner hverken de selv eller

kongen af Matinepia forstår. Det skal nemlig vise sig, at
ransmændene ikke blot er simple banditter. I stedet tjener de en
hersker, hvis magt ikke har kendt sin mage i tusinder af år .
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