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Cherub 13: Klanen Robert Muchamore Hent PDF Klanen er bind 13 i Cherub-serien, denne gang med Ryan
som hovedperson. Vi er fortsat på CHERUB området, men mens James er sluppet ud i det virkelige liv uden
for CHERUB, følger vi nu en række nyudklækkede agenter på deres mange missioner. Ryan har ventet på en

mission, lige siden han færdiggjorde sin agentuddannelse for otte måneder siden - nu er tiden endelig
kommet. Ethan er hans mål. En privilegeret rigmandssøn fra Californien, der godt kan lide computere og

skak. Han er et let offer for skolens bøller, men hans bedstemor står i spidsen for et enormt forbrydersyndikat
i det fjerne Kirgisistan. Da Ryan ankommer til Californien forventer han en afslappende tid i solen. Men han

får sig hurtigt en forskrækkelse, da missionen viser sig at blive en af de største i CHERUBs historie ...
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