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Patriarsjie prudy. Her begynder »Mesteren og
Margarita«. Til venstre
på billedet ses et skilt,
der henviser til tre af romanens ﬁgurer.
Foto: Jens Malling

hoved. Han ser ud til at være lidt over fyrre.
Skæv mund. Nybarberet. Mørkt hår. Højre øje
sort, venstre øje af en eller anden grund grønt.
Øjenbrynene sorte, men det ene sidder højere
end det andet. Han taler med en særpræget
accent. Den fremmede kaster et blik på husene
rundt om dammen, fra hvilket det er tydeligt at
dømme, at han ser stedet for første gang, og at

det interesserer ham. Høﬂigt og dannet blander
den besynderlige nytilkommende sig i samtalen.
Som oplyst ateist og præget af den unge sovjetstats værdier gør Berlios sit synspunkt bekendt:
»Djævelen ﬁndes ikke.«
Da den excentriske fremmede hører dette, bryder
han ud i så voldsomt et grin, at det forskrækker

spurvene ud af trækronerne over dem. Hvad
mere er, efter at have præsenteret sig som specialist i sort magi fortæller denne mystiske skikkelse helt utroligt, at Berlios dør i dag. Denne
forudsigelse ledsager han af noget, der minder
om en trylleformular. Det står hurtigt klart for
Fortsættes E

HOLD TANDFERIE I BUDAPEST
OG SPAR PÅ DIN TANDBEHANDLING

GRATIS
KONSULTATIONSPAKKE

50-80%

Til alle nye patienter tilbyder
vi GRATIS konsultationspakke:
• GRATIS Fly / Busbillet*
• GRATIS 1 overnatning på et af vore hoteller

BUDAPEST MELLEM- EUROPAS PARIS BARE TIL HALV PRIS!

• GRATIS konsultation ogbehandlingsplan(er)

Vores klinik tilbyder den mest omfattende garanti i Europa Tilskud fra sygeforsikringen ”danmark”

• GRATIS OPG X-røntgen (Normalpris 300 DKK)

Krone
Kr. 2.150 >

• GRATIS transport fra og til lufthavnen

< Abutment Kr. 1.400

• GRATIS Dansk tolk

VORES FASTE LAVE PRISER:
• Implantat

DKK 3.500.-

• Porcelænskrone MK

DKK 2.000.-

• Fuldporcelæn krone

DKK 3.850.-

• Klik-protese fra

DKK 23.100.-

• Fuldkæbe
implantater fra

DKK 42.300.-

< Implantat
Kr. 3.500

KOMPLET KR. 7.050
LIVSTIDS GARANTI

* refundering af ﬂy/busbillet op til 1.350 DKK (hvis
behandlingsplanen er på 13.500 DKK, og du starter
på behandling inden for maks. 6 måneder).
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Scan koden og se vores info ﬁlm

Telefon: 4844 7134
www.tandrejser.dk
Hold dig opdateret gå ind på vores Facebook side
og klikke på like www.facebook.com/Tandrejser

