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Heksejægeren (12) - Alice Joseph Delaney Hent PDF "Da jeg var ung, skete der mange mørke ting, som jeg
ikke engang har fortalt min kæreste ven, Tom Ward, om. Mørke og skræmmende ting, som jeg håbede, at jeg

havde lagt bag mig for altid …"

Gennem de sidste mange år har Alice bekæmpet ondskaben side om side med Heksejægeren og hans lærling,
Thomas Ward. Men nu er hun alene – i mørkets verden. Og de væsner, som hun har hjulpet med at forvise

dertil, har mulighed for at tage en grusom hævn.
Alice må finde det sidste våben, som skal bruges til at tilintetgøre Djævelen. Hvis hun fejler, vil verden falde
hen i kaos og mørke. Hvis hun derimod klarer det, kan hun selv se frem til døden for hånden af sin kæreste
ven. Men kan hun på rejsen forhindre sin egen mørke magi i at tage magten over hende og kræve hende som

Djævelens datter?

Det næstsidste bind i Wardstenen-serien følger Alice til det mest rædselsvækkende af alle steder.

 

"Da jeg var ung, skete der mange mørke ting, som jeg ikke engang
har fortalt min kæreste ven, Tom Ward, om. Mørke og skræmmende

ting, som jeg håbede, at jeg havde lagt bag mig for altid …"

Gennem de sidste mange år har Alice bekæmpet ondskaben side om
side med Heksejægeren og hans lærling, Thomas Ward. Men nu er
hun alene – i mørkets verden. Og de væsner, som hun har hjulpet
med at forvise dertil, har mulighed for at tage en grusom hævn.
Alice må finde det sidste våben, som skal bruges til at tilintetgøre
Djævelen. Hvis hun fejler, vil verden falde hen i kaos og mørke.
Hvis hun derimod klarer det, kan hun selv se frem til døden for

hånden af sin kæreste ven. Men kan hun på rejsen forhindre sin egen
mørke magi i at tage magten over hende og kræve hende som

Djævelens datter?

Det næstsidste bind i Wardstenen-serien følger Alice til det mest
rædselsvækkende af alle steder.
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