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Heksejægerens hemmelighed (3) Joseph Delaney Hent PDF Vinteren står så småt for døren, da Heksejægeren
en dag får uventet besøg. Den fremmede er højst uvelkommen, og Tom forstår ikke, hvorfor besøget i den
grad generer hans mester. Men snart efter bekendtgør Heksejægeren, at det er på tide at forlade Chipeden og
drage op til hans vinterresidens i Anglezarke, et dystert hus med kælderen fuld af hekse og skræmmevæsener.
Tom finder snart ud af, at den mystiske fremmede har et alvorligt horn i siden på hans mester, der går mange

år tilbage.

Er Heksejægerens fortid omsider ved at indhente ham? Og hvor stor en fare vil Tom befinde sig i, når de
hemmeligheder, hans mester har forsøgt at skjule, kommer for en dag?

Advarsel:
Læs ikke denne bog efter mørkets frembrud.

Heksejægerens hemmelighed er tredje bog i Wardstenen.

"Endnu engang er det en fantastisk fortælling man smides ind i, og uhyggen og ondskaben lurer lige om
hjørnet. Tom må stå ansigt til ansigt med nogle af de farligste væsner han nogensinde har mødt og dette giver
bogen et ekstra pift af gys... det er endnu en kanon bog i en utroligt spændende serie." - Rundtombogen.dk
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