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Ronin 2: Buen Jesper Christiansen Hent PDF Endnu en pil borede sig ind i træet. Denne gang kun få
millimeter fra hans ansigt. Ronin trak Gôsuto Mêkâ. Sværdet summede af fryd.
Ronin lukkede øjnene og koncentrerede sig.
"Find ham," hviskede han så til det iskolde stål.
Sværdet pegede straks i retning af en stor sten. Et smil bredte sig som en vifte på Ronins ansigt.
"Jeg ved, hvor du er," råbte han.
Ronin ved stadig ikke, hvem han er. Men han lærer at styre sit sværd, og så møder han en mystisk pige og en
sær, gammel mand, der giver ham en vigtig oplysning om hans fortid. Historien fortsætter …
Buen er andet bind i serien om drengen, der ikke ved, hvem han er, men snart opdager, at han har en vigtig
opgave.
OBS. Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide
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