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When Dick Young's friend, Professor Magnus Lane, offers him an escape from his troubles in the form of a
new drug, Dick finds himself transported to fourteenth-century Cornwall. There, in the manor of Tywardreath,
the domain of Sir Henry Champerhoune, he witnesses intrigue, adultery and murder. The more time Dick
spends consumed in the past, the more he withdraws from the modern world. With each dose of the drug, his
body and mind become addicted to this otherworld, and his attempts to change history bring terror to the
present and put his own life in jeopardy.
Solstrand interiør holder til i Bergen sentrum. I vår nettbutikk kan du handle kjente interiørmerker som House
Doctor, Green Gate, Nordal, Hübsch, Bloomingville. Rörstrand finnes på det svenske kjøkkenbordet, på de
store festene og på utestedene. Ute i det grønne og på frokostbrettet. Slik har det vært siden 1726. Kong Rings
Tårn med museet i 1 etg om Vallø,Ringshaug og Furustrand.
Derav to leiligheter og takterasse på toppen av tårnet.
Tel: +47 210 46 200 Krisetel: (24/7): +47 994 21 994.
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