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Mystik i slotskælderen Linda Lassen Hent PDF Forlaget skriver: Malene skal starte i en ny skole, og det er
hun lidt nervøs over. Det går nu hurtigt med at lære kammerater og lærere at kende. Hun er hjemme hos den

rige Julie med de mange ting, og hos Emma, som har en hund og bor ved skoven.

I den nye by er der et slot. Her bor de kongelige om sommeren. Malene elsker at sidde på en bænk ved søen
og se over på slottet. Her kan hun tale med de døde i fred og ro, selv om hun har lovet sin mor, at lade være.

Det er her, hun møder H.C. Andersen.

En dag ser hun nogle mystiske lysglimt fra slottets kælder. Tre små grønne glimt hurtigt efter hinanden. Hvad
betyder de grønne blink fra slottets kælder?

I byen er der også et gult hus. Det er tomt og uhyggeligt. En rude er smadret og rygtet går, at der både er lig
og tyvekoster derinde. Sammen med Kedde og Emma vil Malene undersøge sagen. Hvad gemmer sig i Det

gule hus?

Spændende og dramatisk historie, der også kommer omkring flygtninge og poser med etmærkeligt, hvidt
pulver.

 

Forlaget skriver: Malene skal starte i en ny skole, og det er hun lidt
nervøs over. Det går nu hurtigt med at lære kammerater og lærere at
kende. Hun er hjemme hos den rige Julie med de mange ting, og hos

Emma, som har en hund og bor ved skoven.

I den nye by er der et slot. Her bor de kongelige om sommeren.
Malene elsker at sidde på en bænk ved søen og se over på slottet. Her
kan hun tale med de døde i fred og ro, selv om hun har lovet sin mor,

at lade være. Det er her, hun møder H.C. Andersen.

En dag ser hun nogle mystiske lysglimt fra slottets kælder. Tre små
grønne glimt hurtigt efter hinanden. Hvad betyder de grønne blink

fra slottets kælder?

I byen er der også et gult hus. Det er tomt og uhyggeligt. En rude er
smadret og rygtet går, at der både er lig og tyvekoster derinde.

Sammen med Kedde og Emma vil Malene undersøge sagen. Hvad
gemmer sig i Det gule hus?

Spændende og dramatisk historie, der også kommer omkring
flygtninge og poser med etmærkeligt, hvidt pulver.
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