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Pūga juosmenį siekiančiu kilimu užkloja snaudžiantį Bavarijos Alpių kaimelį ir įkalina visus namuose tą vakarą, kai
pastorius įsitikina suvalgęs užnuodyto maisto. Jausdamas, kaip paralyžius kyla kūnu, šventikas paskutinėmis valios
pastangomis grįžta į bažnyčią ir nubraižo šerkšne paslaptingą ženklą...u0026#xa0;u003cbr /u003e
Išsiaiškinti, ką reiškia apvestas lotyniškas užrašas ir kas užnuodijo šeimininkės paliktas spurgas, imasi pastoriaus
sesuo su budeliu Jakobu Kuizelu, sumania jo dukra Magdalena ir jos garbintoju, gydytojo sūnumi Simonu. Kelių mįslių
įminimas atves tyrėjus pas senovės tamplierius ir tariamą ordino lobį. Vis dėlto ne jie vieninteliai ieško legendinių
turtų. Nuolat ant kulnų lipa pavojingi ir paslaptingi, lotyniškai šešėliuose besikuždantys vienuoliai, kurie palieka
našlaičių kvapą ir aukų kūnus...

Nice ebook you should read is Koriko Dukt Ir Juodasis Vienuolis Ebooks 2019. You can Free download it to
your computer in simple steps. THECURIOUSVIOLET.COM in simple step and you can FREE Download it
now.
Project thecuriousviolet.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as
many other formats. Platform is a high quality resource for free PDF books.Give books away. Get books
you want. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres,
languages and more.Site is a volunteer effort to create and share e-books online. No registration or fee is
required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.The
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