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De sorte riddere 4 - Troldmandens mærke Margit Sandemo Hent PDF Unni og Jordi er på vej til Spanien – på
jagt efter Santiagos skat, som kan løse forbandelsens gåde. Ved et stop på vejen føler de sig overvågede, og
på den anden side af floden får de pludselig øje på ridderne ... Rejsen viser sig at blive langt farligere, end de
havde forestillet sig, da Jordi bliver dødeligt såret af troldmanden Wamba. Endnu værre går det for Leon,
deres ærkefjende, som bliver ramt af troldmandens mærke og går en uvis fremtid i møde ... De sorte riddere
en ny serie af Margit Sandemo i 12 bind. De sorte riddere er en underholdningsbogserie skrevet af Margit
Sandemo. Serien består af 12 bøger og handler om overnaturlige ting og kærlighed. Serien handler også om
hovedpersonerne Antonio, Jordi, Unni og Morten, som er efterkommere af riddere, og om deres kamp mod en

forbandelse og for kærligheden.
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