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Langt ude i ørkenen ligger en vidunderlig oase, der er regeret af guldtalismanens vogter, den mægtige løve
Cabaro. Intet menneske har nogensinde sat sin fod i løvens rige, og det er umuligt at krydse ørkenen og rejse
til oasen. Conor, Abeke, Meilin og Rollan har før gjort det umulige. Men nu er deres hold spredt, og
fællesskabet er gået i opløsning på grund af forræderi. De har alle ofret meget i deres jagt på talismanerne,
men det ser ud til, at de endnu ikke har bragt deres største offer. 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.
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Den tapre droide BB-8 bliver indblandet i kampen for at redde galaksen. Line Leonhardt Ellen og
dramaskolen. Lær om Poe, Rey og de. De er altid sammen og. Star Wars - På eventyr med BB-8. De er altid
sammen og. Fra 10 til 13 år • Indbundet • 176 sider • 229,95 kr. Fra 10 til 13 år • Indbundet • 176 sider •
229,95 kr.

