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Sydtårnets herre Ann Francke Hent PDF I herregårdens sydtårn regerer Szandor – den lede

næstkommanderende i det hemmelige broderskab. Han holder små børn som slaver og sælger narko.
Jaguarerne er fyr og flamme – det vil de ikke finde sig i. De vil befri børnene og fælde Szandor og resten af
det hemmelige broderskab. Men broderskabet har andre planer… ”Djævleskurets vogter”, ”Sydtårnets herre”

og ”Dybets sorte hersker” er tre afsluttede, men sammenhængende, historier om 4 børns jagt på
narkobagmænd, der gemmer sig bag et hemmeligt broderskab. Undervejs afslører de fire børn, der kalder sig
Jaguarerne, børneslaveri, kopivaresalg, salg af sjældne krybdyr og børnepushere. I hver bog får de afsløret en
kriminel og kommer nærmere inderkredsen af det hemmelige broderskab. Jaguarerne anvender, hvad de kan
komme i nærheden af, hvad angår computere og tekniske gadgets for at afsløre forbryderne. Jaguarerne
befinder sig i universer, der også i høj grad appellerer til drengene: Computerspil og e-sport, fodbold og

klatring. Jaguarerne indeholder spænding fra første til sidste side. Kapitlerne er korte og afsluttes typisk med
en cliffhanger. Jaguarerne er en trilogi, hvor hver bog har et overkommeligt sideantal (ca 110 sider i papir/ ca
200 sider i standard e-bog). Spændingsniveauet bevares hhv. øges for at lokke det 10-13 årige barn til lige at
nuppe et kapitel mere, og så et mere; indtil bøgerne er slut. 1. e-bogsudgave er udarbejdet ud fra 1.oplag af

papirudgaven, der blev udgivet på forlaget Mikro.
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