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Spirit Animals 2: Jaget Maggie Stiefvater Hent PDF I den fantastiske verden Erdas er det kun ganske få, der
har evnerne til at påkalde et totemdyr. Når det sker, opstår der et unikt bånd mellem dyr og menneske, der

giver uanede kræfter.

Men hvad hvis der fandtes en anden måde at påkalde et totemdyr på? En måde, der gav mennesket absolut
kontrol over dyret? Og hvad hvis et ondskabsfuldt menneske blev indviet i denne hemmelighed – uden at

kende dens mørke bagside?

De fire helte er ved at finde sammen som gruppe og er stadig i gang med at lære hver deres totemdyr at
kende. Men allerede nu skal de møde en frygtindgydende
fjende, som vil gøre hvad som helst for at knuse dem!

"Spirit Animals" er et fantastisk multiplatform-univers:
- LÆS BØGERNE: Lær de fire unge helte at kende, og følg dem i deres kamp for at redde Erdas.

- LÅS OP FOR SPILLET: Påkald dit eget totemdyr, og bliv en del af eventyret på www.spiritanimals.dk.

Der udkommer i alt 7 bøger i Spirit Animals-serien.
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