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Der er intet lys i vinduerne, og der lyder ingen latter i de store haller. Hvad er der sket med slottet og de

mennesker, der boede der? Merlin beder Jakob og Anne om at finde ud af det. Men er de modige nok til at gå
igennem den knirkende port ind til slottet? Og er de i stand til at løse mysteriet om, hvorfor det spøger på

slottet?

Serien DET MAGISKE HUS I TRÆET består af en række letlæste romaner for børn i alderen 5 – 12 år.
Bøgerne indeholder mange illustrationer og er skrevet i et lettilgængeligt sprog. De er udgivet i en lang række

lande og har samlet solgt i ikke mindre end 70 millioner eksemplarer.
Hver bog indeholder sin egen historie, men hænger alligevel sammen fire og fire i en mere overordnet

historie. Bøgerne kan også læses uafhængigt af hinanden.

OBS. Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/
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