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Glasplaneten Dan Johannesson Hent PDF Forlaget skriver: I fremtidsmetropolen Shangri La møder vi den
fordrukne likvideringsagent Raymond Byrne, der netop har fået sit livs vigtigste mission:

Rejs til Glasplaneten og dræb terroristen Robert Englund og hele inderkredsen af hans organisation ´Return´.

Samtidig får Journalisten Thomas Spinner et nervesammenbrud og en usædvanlig intens drøm, der gør at
også han føler sig kaldet til at opsøge Englund, i et desperat forsøg på at stille terrorlederen til ansvar for hans

vanvittige rituelle mord på børn.

Jagten på Englund fører de to mænd igennem en ukendt og eksotisk verden og stadig tættere på en
sagnomspunden okkult begivenhed den mere end tusind år gamle Paradosis Ceremoni...

- Lys møder mørke og sandhed løgn, i et hæsblæsende eventyr, der tager læseren ud på en sjælden rejse, hvor
humor, action og spænding, sømløst smelter sammen med indsigt og tankevækkende spiritualitet.
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