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Blodbrødre 7 - Skærsild Saga Borg Hent PDF Nataniel har fået besøg af italieneren Corrado Bellefazzio. Han
arbejder under dække for Det Sorte Pentagram. Men hvorfor er han kommet? Er der nogen, der skal ryddes af

vejen?

På købmandsgården i Odensjö bliver Sara overlykkelig, da Beata kommer på besøg. Da hun senere tager af
sted igen, er det med Agathas hemmelige bog, som det er lykkedes for Sara at stikke Beata i et ubemærket

øjeblik.

På Odensjö torveplads går Ruben rundt forklædt som fisker. Han skal prøve at opsnappe informationer uden
at blive afsløret. Men vil hans forehavende lykkes?

Nataniel er ved at miste grebet om Det Sorte Pentagram. Sammen med Corrado forsøger han at genvinde
herredømmet og få kontrol over situationen. Men er det allerede for sent?

OM BOGEN

"Dramatisk forside sender de rette signaler om letbenet underholdning (...) her er tale om endnu et kapitel i
helte- og skurkeberetningen fra den svenske middelalder."

Helle Winther Olsen, lektør

I samme serie:
1. Forbandelsen

2. Den mørke hemmelighed
3. Broderskabet

4. Finnvedens orakel
5. Englemagersken
6. Manden med leen

7. Skærsild
8. Opgøret
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