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Een jongen wordt wakker in het midden van een bos. Hij heeft geen idee wie hij is of hoe hij daar is
gekomen. Met behulp van verschillende mensen en dieren, evenals van een zwaard met speciale krachten,
vindt deze Ronin zijn weg door meerdere avonturen. Wanneer hij een dorp moet beschermen, moet hij leren

om met eer te vechten voor de boeren die hij redt en voor zichzelf.

Ronin 2 - De boog:

Ronin ontmoet een oude vriend en begint te trainen met zijn sensei, waar hij leert dat alles mogelijk is. Zijn
avonturen gaan door waar hij de zwakken verdedigt en zijn krachten ten goede gebruikt. Ronin leert meer

over zichzelf en mogelijk waar hij vandaan kwam.

Jesper Christiansen (1972) is een Deense schrijver. Hij is afgestudeerd aan de Writers' School for Childrens'
Fiction en hij schrijft avonturen- en fantasieverhalen voor kinderen van alle leeftijden.
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