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Okinawa 5: Kunai-demonerne Lise Bidstrup Hent PDF Femte boken i serien om Emil, Silas och deras vänner
som är på ett farligt uppdrag på den japanska ön Okinawa för att lösa mysteriet med Kraftens sten.

Månens brödraskap har fortfarande Kraftens Sten i sin ägo och Silas, Emil och deras vänner upptäcker att
brödraskapet har fruktansvärda planer på gång. Den enda lösningen är att hitta det som kan förstöra Kraftens
Sten: en magisk kunai. Men kunaien befinner sig i ett avlägset kloster på berget Fuji och är inte särskilt lätt

att få tag i. Speciellt inte med Månens brödraskap i hälarna …

Lise Bidstrup (f. 1976) är en dansk författare som har skrivit böcker för både vuxna och barn. Hon debuterade
2005 med fantasyboken "Den grønne krystal" för barn i 10-12-årsåldern. År 2003 tog Lise Bidstrup en

kandidatexamen i religionsvetenskap och sedan dess har hon försörjt sig som författare.
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