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Blodbrødre 3 - Broderskabet Saga Borg Hent PDF Alexander og Erik kæmper videre i krigen. På vej med
forsyninger til hæren gør de holdt på en kro, hvor Alexander bliver kontaktet af en ung kvinde, som fortæller,

at Agnes er i fare. Straks kaster han og Erik sig op på hestene og iler hjemad. Men på vejen bliver de
overfaldet og bortført.

Det er Det Sorte Pentagrams broderskab, der
står bag bortførelsen. De mener, at Alexander besidder en kundskab, som de vil gøre alt for at få ham til at
afsløre. Samtidig har broderskabet også kendskab til Edits dagbog, som de vil have fat på – og de skyr ingen

midler for at få, hvad de vil have..

Tidligere titler i Blodbrødre-serien:
1. Forbandelsen

2. Den mørke hemmelighed
3. Broderskabet

OM BOGEN
... dramatiske fortælling i historisk ramme krydret med fantasy. ... en velsmurt fantastisk fortælling, med de
gode og de onde, deres kærlighed, længsel, blød porno, magi, magtbegær og vold. Man fanges ind i denne
verden og er rigtigt godt underholdt, mens man læser. Unge og voksne læsere vil længes efter næste bind på

dansk. - Bibliotkernes lektørudtalelse
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