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Vildvæsner 2 - Fuglehæren Jacob Grey Hent PDF Caw og hans venner har besejret den farlige Spindemand.
Men nu er en ny, stærk skurk dukket frem fra skyggerne. Fluernes Moder ser alt – og hun er på udkig efter

Caw.

Som den sidste overlevende i en lang række af kragevildvæsner er Caw en vigtig del af byens arv – en arv
som Fluernes Moder er på jagt efter. Det vil kræve mere end nogle krager at bekæmpe denne ondskab.

 

I storbyen Blackstone, hvor kaos og anarki hærger, bor den forældreløse dreng Caw. Han er 13 år og alene.
Alligevel er han aldrig ensom. Caw er nemlig et vildvæsen og kan kommunikere med krager – de holder ham

ved selskab og hjælper ham med at skaffe mad, tøj og hvad han ellers har brug for.

 

FUGLEHÆREN er andet bind i trilogien VILDVÆSNER .
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