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Eternal DarkRay Tue Om\u00f8 Hent PDF Bogstaverne bløder på væggen, malet med en afrevet arm. På et
tog der suser gennem natten uden at stoppe. Metallet er revet op på størstedelen af togstammen. Der flyder
med lig af soldater. En grotesk skygge kaster sig af vognen og iler mod havet. Toget har destination mod

Land’s End, Cornwall, England. Passagererne er civile der er smittet med DarkRay Psychosis. Spørgsmålet er
så om det er sandt. Fire af passagererne er udvalgt til at løse gåden om mørkemændenes herre og finde hans
skjulte formål. Hvorfor vente 4000 år på at komme til verden som computervirus? Eternal DarkRay handler
om fire vidt forskellige personer som skæbnen bringer sammen i en kamp om Jordens beståen, men også om
de valg de hver især er nødt til tage, og ikke mindst viljen til at tage disse valg, uanset deres konsekvenser.

Eternal DarkRay er blodig dark urban fantasy.
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mørkemændenes herre og finde hans skjulte formål. Hvorfor vente
4000 år på at komme til verden som computervirus? Eternal

DarkRay handler om fire vidt forskellige personer som skæbnen
bringer sammen i en kamp om Jordens beståen, men også om de valg
de hver især er nødt til tage, og ikke mindst viljen til at tage disse
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