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"Kristina Ohlsson fortsätter att skriva utmärkt mellanåldersskräck för
9- till 12-åringar. ... Det är kusligt, spännande och medryckande.

Läsare som tidigare har slukat Zombiefeber och Varulvens hemlighet
kommer inte att bli besvikna."

Fia Idegård, BTJ

"Kristina Ohlsson skriver lättläst och på ett sätt som bör fungera väl
för målgruppen, de som lärt sig läsa på egen hand. Kapitlen är korta
och spänningen hålls uppe genom hela berättelsen. Men som i all

spänningslitteratur så är egentligen relationerna mellan
huvudpersonerna det verkligt bärande. För att fullt ut förstå
komplikationerna bör man nog läsa all tre böckerna och i rätt

ordning. Jag rekommenderar den som har ett barn i slukaråldern att
skaffa/låna dem. De kommer att bli uppskattade."

Siri Reuterstrand, Alba.nu

Kvinnan låg på mage med ena handen knuten. Hon rörde sig inte,
men det syntes att hon andades. Herbert satte sig bredvid Sally. -

Hallå? sa han tyst.



Sakta öppnade kvinnan ögonen. Och så väste hon.
- Akta er, barn. Akta er för monstret!

En regnig natt bildas ett stort slukhål på ängen i Eldsala. Hålet
avslöjar en gammal källare, men Herbert kan inte minnas att det
någonsin funnits ett hus där. Samtidigt sprids en obehaglig stank i
den lilla staden, och på kyrkogården hittas två kistor tomma i en av
gravarna. Vart har de döda tagit vägen? Och vad är det för hemskt
som hänt i den gamla källaren? Herbert och kompisen Sally förstår
snabbt att de är i stor fara. Ska de lyckas rädda Eldsala en sista gång,

eller är det redan för sent?

Mumiens gåta är Kristina Ohlssons tredje bok om Eldsala och
vännerna Herbert och Sally. Såväl Zombiefeber som Varulvens

hemlighet har blivit läsarfavoriter!
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