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sådan overhovedet eksisterer? Kun et er sikkert: den sidste kamp nærmer sig ...
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Tegningerne suger læseren til sig, mens bogteksten giver personerne og fortællingen fylde og liv.

Dette er en ebog med såkaldt fixed laoyut (fixed epub). Den er velegnet til læsning på avancerede
læseapparater som tablets og smartphones. Den er uegnet til læsning på mindre avancerede læseapparater.
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