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I storbyen Blackstone, hvor kaos og anarki hærger, bor den forældreløse dreng Caw. Han er 13 år og alene.
Alligevel er han aldrig ensom. Caw er nemlig et vildvæsen og kan kommunikere med krager – de holder ham

ved selskab og hjælper ham med at skaffe mad, tøj og hvad han ellers har brug for.

Da en gruppe undslupne fanger forsøger at tage styringen i byen, går det op for Caw, at de også er vildvæsner.
De vil gøre alt for at få den farlige Spindemand tilbage fra de døde, så han kan overtage magten.

Nu må Caw og hans krager slå sig sammen med andre vildvæsner og tage kampen op mod det onde, hvis de
vil undgå, at mørket sænker sig – og bider fra sig!

KRAGETALEREN er første bind i trilogien VILDVÆSNER .

Indlæst af Thomas Knuth-Winterfeldt 2015
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