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fra W.I.T.C.H. Den første til Ugle-Skallens gåde og den anden til Føniks-Skallens udfordring. Begge dele skal

lykkes, hvis pigerne skal besejre Tids-Spøgelset Gorgon og forhindre ham i at ændre historiens gang, så
universet forandres for altid, og verden aldrig bliver den samme igen. Irma kan ikke forstå, hvorfor det lige er
hende, der har fået Krystaluglen, visdommens fugl. Hun synes ikke selv, hun er specielt klog. Men hvis hun
ikke lærer at bruge hovedet rigtigt, kommer det her til at gå helt, helt galt ... Cornelia har længe haft mareridt
om ild. Nu viser det sig, at ilden og dens ulidelige smerte kun er alt for virkelig. Smerten er prisen for at
holde fast og holde af. Kun Gorgon er iskold og har ingen medfølelse eller kærlighed i sig. Måske gør det

ham uovervindelig? OM FORFATTEREN Da Lene Kaaberbøl som 15-årig havde læst alt, hvad der var værd
at læse på sit lokale bibliotek, gik hun i gang med at skrive selv. Siden den usædvanligt tidlige forfatterdebut
er det blevet til et halvt hundrede bøger, der er solgt i millioner af eksemplarer verden over – med W.I.T.C.H.,

Vildheks og Skammerens datter som de bedst kendte og mest elskede bogserier.
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