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Broderband - Skorpionberget John Flanagan boken PDF Broderbandet Hägrarna får tillsammans med spejaren
Gilan en ny viktig uppgift av kungen av Araluen. Prinsessan Cassandra har just överlevt ett mordförsök, men

faran verkar inte vara över. En hemlig sekt sägs ligga bakom attentatet och de kommer inte att ge upp.
Hägrarna och Gilan måste nu spåra lönnmördarna och stoppa dem innan de lyckas fullfölja sitt dödliga

uppdrag.

Den populära serien Broderband fortsätter här med en femte del. Skriven av John Flanagan, som även ligger
bakom succén Spejarens lärling.

”Flanagan är en fantastisk berättare. Man lär känna hans hans litterära personer och dras med i berättelsen.
Dessutom fängslas man av äventyren som oftast verkar omöjliga att klara av. Han kryddar sin historier med
humor och detaljer. Det han berättar känns genuint och levande. Denna bok är en välskriven, spännande

fantasybok för flera åldrar.”
BTJ-häftet 2017:04, Lektör Anna-Karin Närkling om Slaget om heden
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