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I Villa Månskugga råder det ingen brist på mysterier.

Men Hedvig och hennes syskon är vana; ingen ryslighet stoppar dem! När Amanda Hellberg skriver lättläst är
det en härligt kuslig Mer att läsa-serie om en skruvad familj, som liknar din egen mer än du tror.

Hedvigs
födelsedag står för dörren och pappa bakar så att chokladen skvätter i köket och mamma smusslar med en
mycket spännande överraskning.
Men i skolan är det inte så värst spännande, tvärtom. När vikarien Edna

Rollo slår upp klassrumsdörren och meddelar att klassläraren är sjuk står det snabbt klart att här väntas inga
roligheter. Definitivt inget firande i skolan när Hedvig fyller år.
Vikarien är sur, elak och verkar ha något

mystiskt i görningen. För visst är det Edna Rollo som är gestalten som skymtas i månljuset vid
Ödeborgen...
Tur att Hedvig finns, hon är klurig hon. 
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