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Våbenbrødre 6 - Spøgelseskrigerne John Flanagan Hent PDF Voldsomt stormvejr på havet tvinger Hal og
hans Hejrer i land et ukendt sted langt mod vest. De lokale er ikke til at få øje på, men Hejrerne har en

fornemmelse af at blive overvåget. Stilheden brydes pludselig, da en stor bjørn angriber med kurs mod to
børn. Hejrerne griber ind og redder børnene, og det får mawagansett-folket til at komme frem fra deres skjul
og vise deres taknemmelighed. Men freden bliver kort. I ti år har Spøgelseskrigerne nemlig holdt sig på

afstand af mawagansett-folket, men nu er de igen på krigsstien for at plyndre og ødelægge. Hejrerne beslutter
sig for at hjælpe deres nye venner, og snart befinder de sig i kamp på fremmed land mod en brutal og ukendt
fjende. 'Spøgelseskrigerne' er sjette bind i serien VÅBENBRØDRE af forfatteren John Flanagan, som også har

skrevet SKYGGENS LÆRLING.
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