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Spejlet var begyndt at gløde i mørket. Den matte, plettede overflade var forsvundet, og i stedet kunne vi se
det bjerg, jeg kendte så godt fra mine drømme. Og jeg hørte ganske tydeligt lyden af vindklokkerne og en

pige, der kaldte og kaldte.

”Ærværdige Lin, hør mig. Hjælp os i vores nød!”

Da Hay Lin besøger Onkel Kao på hospitalet, forærer han hende en gammel lygte. Det er ”Lius Lygte”, og det
var Bedstemors sidste ønske, at Hay Lin skulle have den, ”når tiden var inde”. Det er den måske nu, men

”inde” til hvad? Hvem er Liu, og hvad er det for vindklokker, Hay Lin hører hver nat i sine drømme? Noget
er galt, og Hay Lin er ikke i tvivl: Dette er en sag for W.I.T.C.H.

OM FORFATTEREN

Da Lene Kaaberbøl som 15-årig havde læst alt, hvad der var værd at læse på sit lokale bibliotek, gik hun i
gang med at skrive selv. Siden den usædvanligt tidlige forfatterdebut er det blevet til et halvt hundrede bøger,
der er solgt i millioner af eksemplarer verden over – med W.I.T.C.H., Vildheks og Skammerens datter som de

bedst kendte og mest elskede bogserier.
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