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Et cirkus er blevet frarøvet en vigtig magisk diamant. Verner og hans blodbrødre vil skaffe artisterne en ny. På
en mærkelig togtur møder de Hr. Altid På Farten, som fortæller dem, hvor de kan finde et kort. Kortet viser
vejen til første port under himmelen, hvor diamanten findes. Efter togturen møder de glatbarberede geder og
rider på ulve i deres søgen efter diamanten.
Flere gange støder de på en tyveagtig bande, som også er ude efter diamanten. Med snilde lykkes det for
Verner og hans blodbrødre at snyde banden. Uddrag af bogen Verner går over på Oles side af kirkegården,
men kan ikke få øje på Ole. Her er høje træer, som skaber skygge og gør stedet dunkelt. Han er ved at falde
over en skovl, men opmærksomheden på skovlen gør, at han ikke falder ned i et dybt hul. Det er et nygravet
aflangt hul. Det er en grav. Hjælp-hjælp, lyder det fra graven. Verner kan høre, at det er Oles stemme. Med
gåsehud på armene kigger han ned i graven.
Ole er nede i hullet, hvor der er lagt grangrene henover. De har skjult graven, så den har virket som en fælde.
Om forfatteren Palle Diaz-Cordoves Sandager er født i 1962. Han er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet
i en skolefritidsordning. Palle har spillet musik, tegnet, formgivet m.v.
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