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Slaverne fra Socorro John Flanagan Hent PDF Fjerde lydbog i John Flanagans serie Våbenbrødre.
Våbenbrødre er "den nye" serie fra den australske succes-forfatter kendt fra Skyggens lærling som er udgivet i

næsten 100 lande

Da Hejrene bliver udnævnet til at skulle tjene Kongen af Araluen, er de spændt på, hvilke udfordringer der
venter dem. Hal, Stig og Thorn og de øvirige Hejrer sejler forventningsfulde af sted med et helt specielt, nyt

besætningsmedlem om bord.
Undervejs dukker en fjende fra ders fortid imidlertid op og er årsag til, at hejrene må påtager sig den farlige
opgave at forsøge at befri tilfangetagne araluanere fra det berygtede slavemarked i Socorro. Selv om en
Ranger fra Araluan kommer dem til hjælp, kan det vise sig, at opgaven er større, end de kan klare.
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