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Ronin 5: Opgøret Jesper Christiansen Hent PDF Sort. Der var sort og koldt. Ronin havde mistet sin
retningssans, men var sikker på, at han blev trukket nedad i dybet. Han holdt desperat fat i hestens man, mens
tentaklen klemte om ham, hårdere og hårdere, og trak ham længere og længere ned. Ronin ærgrede sig over,

at han havde givet sit sværd til Okami. Uden det kunne han intet gøre. Han var bange. Rigtig bange.

Ronin skal befri sin bedste ven fra Skyggekongen i Meifumado. Sammen med de fire samuraier rejser han
ned af floden Sanzu mod Skyggekongens rige. Måske finder han nu endelig ud af, hvem han i virkeligheden

er ...

Opgøret er sidste 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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