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Den Sorte Dæmon Jon Rex Laugen Hent PDF Sommerferien er slut. Sebastian og hans stedsøster Liva vender
tilbage fra sydens varme, nøddebrune og med solbleget hår. Heldigvis starter skoleåret med lejrtur. Men turen
bliver brat afbrudt af en frygtelig ulykke, og hele Sebastians verden bliver revet i stykker. Samtidig begynder

han at få mærkelige drømme. Nat efter nat besøger han en dreng og en pige i en fremmed verden af
kærlighed, ondskab og død. Men uhyggen hjemsøger ham ikke kun i fantasien. Han bliver forfulgt af en

mystisk fremmed med klare, blå øjne. Sebastian og Liva bliver hvirvlet ind i et dødeligt spil. De må finde al
deres mod og vilje frem, men er det nok til at overvinde det onde som jager dem? DEN SORTE DÆMON er

tredje bind i serien om Sebastian, Liva og vennerne. Vi anbefaler at du starter med SKOVENS
HEMMELIGHED og DEN HVIDE PIGE.
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