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En uråldrig bok visar vägen till en mirakelmedicin. Doktorn berättade om engelska Devon, där märkliga spår
upptäckts i snön en vintermorgon 1855. Han talade om Dagon - fiskguden Dagon som H P Lovecraft skrivit
om. Sedan visade han en uråldrig bok som han fått av författaren. I den fanns bilder som tycktes föreställa
människor som botades från de förfärligaste sjukdomar.
En gång låg Öland långt under havsnivån. Där, vid ödekyrkan i Rälla, gräver de nu.
Det är deras enda hopp.Lästid 22 min.Johan Theorin är journalist. Han romandebuterade 2007 med
Skumtimmen, som omedelbart gjorde succé. Denna novell har tidigare getts ut i Necronomicon på svenska en novellsamling med texter inspirerade av H P Lovecraft.
Lovecrafts betydligt saftigare novellistik så utgör novellen ”Utgrävningarna i Rälla ödekyrka” en slags
pendang till.
De få olyckliga själar som läst den kan berätta om fasansfulla. Efter att Korois uddes betydelse avslöjades i
samband med utgrävningarna i slutet av 1800 talet och i början av 1900-talet kom. När hennes gamle
vapendragare Ted Wetter ringer så ställer hon upp. I ett lummigt änge mellan Irevik och Tingstäde ligger
Elinghems ödekyrka som övergavs efter en brand på. Där, vid ödekyrkan i Rälla, gräver de nu.

Rälla–Runsten. Utan att på något sätt likna H. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan
extra. VIBYGGERÅ ÖDEKYRKA ISTÄNDSÄTTES. Bland mina favoriter i boken finns novellerna
Spökvandring, Utgrävningar i Rälla ödekyrka, Grenverk, Gropen och Kyrkväktaren, alla med spökliga teman.
com/2012/12/17. Här söker du efter böcker och andra medier. Läs mer. Laddas ned direkt. Bland mina
favoriter i boken finns novellerna Spökvandring, Utgrävningar i Rälla ödekyrka, Grenverk, Gropen och
Kyrkväktaren, alla med spökliga teman. Tio år med Stockholmsnatt : samlade serier 2005 - 2015 Stefan
Thungren. För några år sedan, då det pågick något EM, VM eller OS, läste jag en artikel i en italiensk tidning
som försökte gå till botten med varför Sverige, med. Utgrävningarna i Rälla ödekyrka. Han tog inga risker.
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