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ønsker 13 gange, så dør man … Christian er taget på koloni for at slippe væk fra det hele. Men medaljonen er
ikke en, man bare lige glemmer. Christian kan føle den trække i sig, selvom han ikke længere har den. Og
pludselig begynder hans sår at hele. Det kan kun betyde én ting. Der er en anden, der bruger medaljonen …
Sofie skulle bare lige aflevere medaljonen, så var det slut, men medaljonen er blevet stjålet. Skarabæ-ordenen
er på vej, og Sofie kan ikke gøre andet end at håbe, at hun kan skaffe den tilbage, inden de kommer. Men
mens Sofies tid er ved at løbe ud, opdager hun en hemmelighed om sin mor. En hemmelighed, der ændrer

alting … Del 3 i MEDALJONEN.

 

Medaljonen kræver blod. Og hvis man ønsker 13 gange, så dør man
… Christian er taget på koloni for at slippe væk fra det hele. Men
medaljonen er ikke en, man bare lige glemmer. Christian kan føle
den trække i sig, selvom han ikke længere har den. Og pludselig
begynder hans sår at hele. Det kan kun betyde én ting. Der er en
anden, der bruger medaljonen … Sofie skulle bare lige aflevere
medaljonen, så var det slut, men medaljonen er blevet stjålet.

Skarabæ-ordenen er på vej, og Sofie kan ikke gøre andet end at håbe,
at hun kan skaffe den tilbage, inden de kommer. Men mens Sofies tid

er ved at løbe ud, opdager hun en hemmelighed om sin mor. En
hemmelighed, der ændrer alting … Del 3 i MEDALJONEN.
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