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Okinawa 5: Kunai-dæmonerne Lise Bidstrup Hent PDF Femte bog i serien om Emil, Silas og deres venner,
der er på en farlig mission på den japanske ø Okinawa for at løse gåden om Kraftens sten.

Månens Broderskab har stadig Kraftens Sten, og Silas, Emil og deres venner opdager, at Broderskabet har
uhyggelige planer. Den eneste løsning er at finde det, der kan ødelægge Kraftens Sten: Den magiske kunai.
Men kunaien befinder sig i et fjernt kloster på Fuji-bjerget og er ikke nem at få fat i. Og slet ikke, når man har

Månens Broderskab lige i hælene …

Lise Bidstrup (f. 1976) er en dansk forfatter, der både har skrevet bøger for børn og voksne. Hun debuterede i
2005 med fantasybogen "Den grønne krystal" skrevet for de 10-12-årige. I 2003 blev Lise Bidstrup færdig

med sin bacheloruddannelse i religionsvidenskab, og hun har siden da ernæret sig som forfatter.
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