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Woodwalkers 1 Katja Brandis Hent PDF Ved første øjekast ligner Carag en helt normal dreng. Men bag de
lysende øjne skjuler sig en hemmelighed, der næsten ikke er til at tro på: Carag er woodwalker. Han kan

forvandle sig. Carag er vokset op dels som menneske, dels som puma i Rocky Mountains vilde natur. Hans
nye liv er både fremmed og fascinerende for ham. Da Carag bliver elev på Clearwater High – en hemmelig
kostskole for changere – føler han sig hjemme. Han får hurtigt en ven i Holly, det frække granegern, og i

Brandon, en genert bison. Og venner kan Carag godt bruge – for changernes verden er fuld af gåder og farer
… Fantasy-serien Woodwalkers er skrevet af den tyske forfatter Katja Brandis. Bøgerne har opnået stor
popularitet i Tyskland, hvor de første tre bind i serien er udkommet, mens det fjerde udkommer i 2018.

Woodwalkers er illustreret af Claudia Carls og oversat fra tysk til dansk af Birgit Fuglsang.
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