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“NÅR KLOKKEN SLÅR MIDNAT, SÅ ENDER VERDEN”

 Hvad betyder de mystiske ord? Hvad er deres relation til den glemte legende om Klokkekvinden, som varsler
en nært forestående død for den, der drømmer om hende? Og hvorfor er der altid knuste ure i nærheden?

 Sammen med den hemmelighedsfulde Diana begiver romanens navnløse fortæller sig ud på en forunderlig
rejse for at finde svar på sine spørgsmål. De konfronteres med metafysikkens og drømmenes verden, hvor

virkelighedens tynde fernis langsomt krakelerer. Undervejs møder de den dødsfikserede dukkemager Mortin
Meyer, hans stumme hustru Monica, Fjolset og Temanden, der gentagne gange giver kryptiske ledetråde.

 NÅR TIDEN ENDER er en filosofisk krimi, hvor eksistentielle spørgsmål er omdrejningspunktet for
mystiske dødsfald. Hvad er identitet? Hvad er eksistens? Hvad er tid? Hvad er døden?

 Hvem er Klokkekvinden?

 NÅR TIDEN ENDER er første bind i tobindsværket LEGENDEN OM KLOKKEKVINDEN.

 ANDERS EDALIS (f. Odense) debuterer som forfatter med dette værk. Udover forfattervirket er han
cand.mag. i filosofi og trommeslager i bandet Encyrcle.
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