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Half Bad Sally Green Hent PDF I vores verden lever hvide og sorte hekse skjult i blandt os. De hvide hekse
bekæmper de sorte hekse, der ikke viger tilbage for noget i denne forrygende og anderledes fantasyfortælling.

Nathan er halvkode. Halvt hvid. Halvt sort.
Hvordan skal man holde fast i den hvide side af sig selv, når det hvide heksesamfund lægger stadig mere
snærende bånd ned omkring en? Og når man mærker den sorte side, sin fars side, trække ubønhørligt i en?

Selv om man ved, at den sorte side er lig med anarki og vildskab og – måske – vanvid …

Nathan har længe kæmpet imod, men efter en grusom oplevelse hos de hvide hekses råd, bryder han alle bånd
og flygter, jaget af de hvide hekses specialkorps. Nathan håber at finde sin far – og måske igen en dag at få

bare et enkelt glimt af Annelise, den hvide heks, som han ikke burde være helt så glad for.
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