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Mulgaraths vrede Holly Black Hent PDF Mulgaraths vrede er femte del af de berømte Spiderwick-
fortællinger - som også er filmatiseret! Efter at have overværet gnomernes brutale overfald på dværgene og
selv undgået at komme i kløerne på Mulgaraths håndlangere vender Jared, Simon og Mallory tilbage til

Spiderwick. Men nogen er kommet dem i forkøbet, for hele huset er splittet ad og endnu værre -  deres mor,
Mrs. Grace, er væk. Det er naturligvis gnomer, der har været på spil, men til alt held har Simons grif, Byron,
fanget én af angriberne. Og det viser sig at være en gammel bekendt, Hogsqueal. Forræderi eller ej, de tre
Gracebørn må bide deres vrede i sig og bede Hogsqueal om hjælp, hvis de skal have en chance for at redde
deres mor. Og der er ingen tid at spilde, for Mulgarath er i gang med at udvikle et våben, der kan vise sig

meget svært at slå, hvis ikke det bliver opdaget i tide ...

 

Mulgaraths vrede er femte del af de berømte Spiderwick-fortællinger
- som også er filmatiseret! Efter at have overværet gnomernes brutale

overfald på dværgene og selv undgået at komme i kløerne på
Mulgaraths håndlangere vender Jared, Simon og Mallory tilbage til
Spiderwick. Men nogen er kommet dem i forkøbet, for hele huset er
splittet ad og endnu værre -  deres mor, Mrs. Grace, er væk. Det er
naturligvis gnomer, der har været på spil, men til alt held har Simons
grif, Byron, fanget én af angriberne. Og det viser sig at være en

gammel bekendt, Hogsqueal. Forræderi eller ej, de tre Gracebørn må
bide deres vrede i sig og bede Hogsqueal om hjælp, hvis de skal have
en chance for at redde deres mor. Og der er ingen tid at spilde, for
Mulgarath er i gang med at udvikle et våben, der kan vise sig meget

svært at slå, hvis ikke det bliver opdaget i tide ...

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Mulgaraths vrede&s=dkbooks

