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SSeeiitt  GGeebbuurrtt  ttrrääggtt  ddeerr  1144--jjäähhrriiggee  AArrttuurroo  AAddrraaggóónn  eeiinn  uunnvveerrkkeennnnbbaa--

rreess  MMaall  iinn  sseeiinneemm  GGeessiicchhtt::  EEiinn  sscchhwwaarrzzeess  AA,,  ddaass  iinn  eeiinneemm  DDrraa--

cchheennkkooppff  eennddeett..  VVoonn  sseeiinneenn  MMiittsscchhüülleerrnn  ddeesswweeggeenn  ggeemmiieeddeenn,,  vveerrbbrriinnggtt  eerr  ddiiee  mmeeiissttee  

ZZeeiitt  iinn  ddeerr  SSttiiffttuunngg  sseeiinneess  VVaatteerrss,,  ddiiee  eeiinneenn  eeiinnzziiggaarrttiiggeenn  SScchhaattzz  aann  aalltteenn  BBüücchheerrnn  uunndd  

AAnnttiiqquuiittäätteenn  bbeehheerrbbeerrggtt..  DDoocchh  ddiiee  BBiibblliiootthheekk  iisstt  iinn  GGeeffaahhrr::  AAkkuuttee  GGeellddnnoott  zzwwiinnggtt  AArrttuu--

rrooss  VVaatteerr,,  KKoonnttaakktt  zzuu  uunndduurrcchhsscchhaauubbaarreenn  FFiinnaannzziieerrss  aauuffzzuunneehhmmeenn..  DDeerreenn  uunnllaauutteerree  

AAbbssiicchhtteenn  dduurrcchhsscchhaauutt  AArrttuurroo  sscchhnneellll,,  uunndd  wwäähhrreenndd  ssiicchh  sseeiinn  VVaatteerr  ttaauubb  sstteelllltt,,  eerrhhäälltt  eerr  

uunneerrwwaarrtteettee  UUnntteerrssttüüttzzuunngg  vvoonn  sseeiinneerr  nneeuueenn  MMiittsscchhüülleerriinn  MMeettááffoorraa..  GGeemmeeiinnssaamm  wwoolllleenn  

ssiiee  ddeemm  GGeehheeiimmnniiss  ddeerr  SSttiiffttuunngg  aauuff  ddeenn  GGrruunndd  ggeehheenn,,  ddaass  eenngg  mmiitt  AArrttuurroo  vveerrbbuunnddeenn  

sscchheeiinntt::  NNaacchhtt  ffüürr  NNaacchhtt  ssiieehhtt  eerr  ssiicchh  aallss  sscchhiieerr  uunnbbeezzwwiinnggbbaarreenn  RRiitttteerr  iinn  mmiitttteellaalltteerrllii--

cchheenn  SScchhllaacchhtteenn  vvoolllleerr  MMaaggiieerr  uunndd  VVeerrrraatt  kkäämmppffeenn,,  ggeesscchhüüttzztt  dduurrcchh  ffrreemmddaarrttiiggee  ZZeeii--

cchheenn,,  ddiiee  sseeiinneenn  KKöörrppeerr  bbeeddeecckkeenn..  AAnn  sseeiinneerr  SSeeiittee  ddeerr  wweeiissee  AAllcchheemmiisstt  AArrqquuiimmaaeess,,  ddeerr  

aallss  TTrrääggeerr  ddeess  GGeehheeiimmnniisssseess  ddeerr  UUnnsstteerrbblliicchhkkeeiitt  eerrbbaarrmmuunnggssllooss  ggeejjaaggtt  wwiirrdd..  JJee  wweeiitteerr  

AArrttuurroo  uunndd  sseeiinnee  FFrreeuunnddiinn  iinn  ddiiee  SSttiiffttuunngg  vvoorrddrriinnggeenn,,  ddeessttoo  mmeehhrr  sscchheeiinntt  ddiiee  GGrreennzzee  

zzwwiisscchheenn  WWiirrkklliicchhkkeeiitt  uunndd  TTrraauumm  zzuu  vveerrwwiisscchheenn..  DDaannnn  ttaauucchhtt  eeiinneess  TTaaggeess  eeiinn  GGeenneerraall  

iinn  ddeerr  SSttiiffttuunngg  aauuff::  IInn  iihhrreenn  TTiieeffeenn  hhoofffftt  eerr  HHiinnwweeiissee  zzuu  ffiinnddeenn  aauuff  eeiinn  ggeewwaallttiiggeess  HHeeeerr,,  

eeiinn  HHeeeerr,,  ddaass  aauucchh  iinn  AArrttuurrooss  TTrrääuummeenn  eeiinnee  RRoollllee  ssppiieelltt  ––  ddiiee  SScchhwwaarrzzee  AArrmmeeee..  

EEiinn  rruunndduumm  ggeelluunnggeenneerr  FFaannttaassyyrroommaann..  DDeerr  pprreeiissggeekkrröönnttee  AAuuttoorr  GGaarrccííaa--CCllaaiirraacc,,  ggeebboorreenn  

11994444,,  eerrzzäähhlltt  iinn  aauussggeesspprroocchheenn  ssppaannnneennddeemm  SSttiill,,  mmiisscchhtt  ggeekkoonnnntt  aaccttiioonnggeellaaddeennee  KKäämmppffee  

mmiitt  bbeessiinnnnlliicchheenn  MMoommeenntteenn..  DDeerr  kkaappiitteellwweeiissee  WWeecchhsseell  zzwwiisscchheenn  RReeaalliittäätt  uunndd  TTrraauumm  

bbiieetteett  ffaasstt  sscchhoonn  ggeennuugg  SSttooffff  ffüürr  zzwweeii  eeiiggeennssttäännddiiggee  BBüücchheerr,,  wwiirrdd  hhiieerr  aabbeerr  eexxzzeelllleenntt  mmiitt--

eeiinnaannddeerr  vveerrkknnüüppfftt..  SStteettee  WWeenndduunnggeenn,,  WWeecchhsseell  vvoonn  ZZeeiitt  uunndd  OOrrtt  uunndd  aauussggeeffeeiillttee  CChhaa--

rraakktteerree  ttrraaggeenn  iihhrreenn  TTeeiill  ddaazzuu  bbeeii,,  ddiiee  SSppaannnnuunnggsskkuurrvvee  aauuff  hhööcchhsstteemm  NNiivveeaauu  zzuu  hhaalltteenn..  

EErrffrriisscchheenndd  nneeuu  ssiinndd  vviieellee  ddeerr  IIddeeeenn,,  ggeerraaddee  ddaass  MMoottiivv  ddeerr  lleebbeennddiiggeenn  BBuucchhssttaabbeenn  aauuff  

AArrttuurrooss  KKöörrppeerr,,  ddiiee  eeiinnee  zzeennttrraallee  RRoollllee  ssppiieelleenn,,  iisstt  eerrffrreeuulliicchh  uunnvveerrbbrraauucchhtt..  

„„DDaass  RReeiicchh  ddeerr  TTrrääuummee““  iisstt  ddeerr  eerrssttee  TTeeiill  eeiinneerr  ggeeppllaanntteenn  TTrriillooggiiee;;  ddaass  BBuucchh  sscchhlliieeßßtt  

ddeemmeennttsspprreecchheenndd  mmiitt  eeiinneemm  ooffffeenneenn  EEnnddee..  BBlleeiibbtt  nnuurr  zzuu  hhooffffeenn,,  ddaassss  ddeerr  nnääcchhssttee  RRoommaann  

bbaalldd  ffoollggeenndd  wwiirrdd!!  
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