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Våbenbrødre møder vi igen den unge Hal og hans modige skibsbesætning.

 

Da hejrene bliver udnævnt til at skulle tjene kongedømmet Araluen; er de spændt på; hvilke udfordringer der
venter dem. Hal; Stig; Thorn og de øvrige hejrer sejler forventningsfulde af sted; med et uventet; nyt

besætningsmedlem om bord.

 

Men en fjende fra deres fortid dukker op og er årsag til; at hejrene må påtage sig den farlige opgave at befri
tilfangetagne araluanere fra slavemarkedet i Socorro. Selv om en ranger fra Araluan hjælper dem; kan det vise

sig; at opgaven er større; end de kan klare.

 

Genren er en blanding af spænding; eventyr og action og historierne indeholder en god portion humor.
Målgruppe fra 10 år til 99.

 

Følg udgivelsen på facebook http://www.facebook.com/VaabenbroedreAfJohnFlanagan

 

Tidligere er udkommet: De uønskede; bog 1 Under angreb; bog 2 Jagten på Andomal; bog 3
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