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"Fordi den har været brugt i det ondes tjeneste. For det første stjal han dolken fra min far, og for det andet var
det den, han dræbte vores barnepige med, dengang jeg blev bortført. Dolken brugte han også til at få fat i

blodstenen, solskrinet og meget andet. Det er på tide, at dolken bliver brugt til noget godt. Den skal hjælpe os
til Indien."

Adam er tvunget til at holde juleaften alene hos sin farmor og farfar i Thorsminde, præcis 200 år efter to
engelske krigsskibe forliste ud for den lille by. 1300 mennesker omkom, og rygterne siger, at skibet havde en
stor skat med, som aldrig er blevet fundet. Nu, 200 år senere, lader det til, at skibets hemmeligheder snart

bliver afsløret. Men ikke alle hemmeligheder bør se dagens lys…

Den danske forfatter Rita Bitsch har skrevet et væld af spændende ungdomsbøger. Hun debuterede i 2008
med romanen "The Scary Chat Room" og har sidenhen udgivet flere spændende bøger for unge.

 

"Og hvorfor skulle Radcliffes dolk så sky månens lys?"

"Fordi den har været brugt i det ondes tjeneste. For det første stjal
han dolken fra min far, og for det andet var det den, han dræbte

vores barnepige med, dengang jeg blev bortført. Dolken brugte han
også til at få fat i blodstenen, solskrinet og meget andet. Det er på
tide, at dolken bliver brugt til noget godt. Den skal hjælpe os til

Indien."

Adam er tvunget til at holde juleaften alene hos sin farmor og farfar i
Thorsminde, præcis 200 år efter to engelske krigsskibe forliste ud for
den lille by. 1300 mennesker omkom, og rygterne siger, at skibet
havde en stor skat med, som aldrig er blevet fundet. Nu, 200 år

senere, lader det til, at skibets hemmeligheder snart bliver afsløret.
Men ikke alle hemmeligheder bør se dagens lys…

Den danske forfatter Rita Bitsch har skrevet et væld af spændende
ungdomsbøger. Hun debuterede i 2008 med romanen "The Scary
Chat Room" og har sidenhen udgivet flere spændende bøger for

unge.
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