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De udødeliges tempel Roger Leloup Hent PDF Forlaget skriver: Under indspilningen af en cembalokoncert
med Ingrid på slottet Rheinstein fanger en mystisk mislyd Yokos opmærksomhed. Den viser sig at være et

signal fra Khany, der desperat har brug for hendes hjælp.   

Snart befinder Yoko, Emilia og Lotus sig dybt nede i Jordens indre, hvor de møder flere gamle bekendte i et
underjordisk kloster, der oprindelig blev opført af cisterciensermunke, efter at Henrik VIII fordrev dem.   

Et storslået drama udfoldes, da den charmerende, gælisktalende pige Isolde pludselig dukker op af et
underjordisk bassin, en gigantisk statue af gudinden Brigit åbenbarer sig - og »Lucifers tjenerinde« Zarkas
drage Goliath fører de unge kvinder til sin herskerinde i De Udødeliges Tempel, hvor Yoko kommer til at stå

over for den mest formidable modstander, hun endnu har mødt: en munk, der er besat af legenden om
troldmanden Merlin ...   

Historien trækker tråde til de foregående album Lucifers tjenerinde og Khanys hemmelighed.
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