
Vildvæsner 3 - Den hvide enkes hævn
Hent bøger PDF

Jacob Grey

Vildvæsner 3 - Den hvide enkes hævn Jacob Grey Hent PDF Caw har overvundet den frygtede Spindemand
og besejret Fluernes Moder. Men et nyt vildvæsen, Den hvide enke, er dukket op - et vildvæsen som har i
sinde at genoprette den mørke arv fra Spindemanden. Den hvide enke er fast besluttet på at tilintetgøre Caw

og bringe frygt og kriminalitet tilbage til byen Blackstone.

Nu er alle Caws kære venner i fare. Og denne gang vil han måske ikke være i stand til at beskytte dem.

 

I storbyen Blackstone, hvor kaos og anarki hærger, bor den forældreløse dreng Caw. Han er 13 år og alene.
Alligevel er han aldrig ensom. Caw er nemlig et vildvæsen og kan kommunikere med krager – de holder ham

ved selskab og hjælper ham med at skaffe mad, tøj og hvad han ellers har brug for.

 

DEN HVIDE ENKES HÆVN er sidste bind i trilogien VILDVÆSNER .
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