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Dæmonernes Utopia Lise Bidstrup Hent PDF Laus og Isabell vågner i hver sin seng i Danmark og England,
trætte og forvirrede oven på strabadserne med fornyelsen af Pectus’ Sten. Men ... det er ingenting imod den
forvirring, som de snart skal opleve. Fornyelsen er nemlig slet ikke gået, som den skulle.
På en eller anden måde er det lykkedes de to dæmoner at få overtaget fornyelsen, og de har præget verden,
som de synes, den skulle være: et Dæmonernes Utopia. Heller ikke det er dog gået helt glat, og rundt omkring
i verden er der mennesker, alfer og andre sære væsner, som kan huske, hvordan verden så ud før fornyelsen.
Men det er kun Laus og Isabell, som ved, hvorfor verden har ændret sig ... og det er kun Laus og Isabel, som
ved, hvordan den – måske – igen kan ændres.
fortsættelsen til Pectus' Sten
"Lige fra starten er der masser af sjov og spænding i Lise Bidstrups fantasyroman Pectus' Sten. Især figurerne
har masser af personlighed, og det vrimler med masser af sjove og fede bipersoner …"
– Troldspejlet om Pectus’ Sten, første bind af de to i serien.
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