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Venedig 1298. Sarah er en fattig pige med særlige evner. Hun bor sammen med sin familie på en lille ø ud for
Venedig. Alle steder er hun i fare, for hun tilhører et folk, der er forfulgt. En dag møder hun en gruppe børn
med en hemmelighed, der ligner Sarahs egen. Det er de magiske børn, og sammen finder de ud at, at de har

evner, der kan forandre alt. For Sarah – og for verdenshistorien.

De magiske børn er en ny serie historiske fantasyromaner for børn i alderen 10-14 år. Bøgerne bindes sammen
af fortællingen om de magiske børn: En hemmelig loge, som har den særlige evne, at de kan lave magi ud af

deres fantasi, og derfor har muligheden for både at hjælpe historien på vej – eller at ændre den!

Der er planlagt yderligere mindst 2 bind i serien, 2. bind forventes klar i oktober 18
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