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Den australske John Flanagans bøger er elskede af en stor fast læserskare af både store børn og voksne og
hans underholdende og spændende bøger læses over hele verden.

 

Kong Duncan fra Araluen har en vigtig mission til Hal og hans Hejrer. Det første attentatforsøg på Prinsesse
Cassandra blev forpurret. Men forbryderne vil ikke helme; før du har fået succes med deres forehavende.

 

Hejrerne tager af sted mod Arrida sammen med Ranger Gilan. De skal gennem den hede ørken på sporet af
morderbanden; finde deres skjulested i bjergene og deres ledernbsp; – og stoppe ham.

 

Men denne attentatmand er ikke den eneste trussel; de er oppe imod. En gammel ven fra Araluen beder dem
om hjælp mod en trussel til søs.

 

I et fremmed land bliver det et kapløb med tiden og mod fjender både på land og til vands – kan de nå at
bremse attentatmændene i tide?

 

nbsp;Tidligere er udkommet: De uønskede; bog 1 Under angreb; bog 2 Jagten på Andomal; bog 3 Slaverne
fra Socorro; bog 4
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