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Forestil dig, at alle de verdener, der nogensinde er skrevet bøger om, eksisterer – at de er lige så virkelige,
som den verden, du lever i. Og forestil dig, at der findes et sted, der gør det muligt at rejse til disse verdener.

Da Sebastian flytter ind i sin afdøde onkels hus sammen med sine forældre, møder han den sære nabo,
Martha. Hun er en del af en hemmelig verden, hvorfra man kan rejse ind i bøger og ændre historierne. Det
venskab, der opstår mellem dem, sender Sebastian ud på et eventyr, der overgår hans vildeste fantasi.
Sebastian opdager, at hans familie har tætte bånd til denne hemmelige verden af magi og forunderlige

væsener – en verden, hans forfædre var med til at skabe.

Sebastian finder ved et tilfælde en hemmelig vej til en magisk verden. Men nogen ødelægger portalen som
skulle føre ham tilbage. Så han må drage ud med nye venner, for at redde en verden og måske finde sig en ny

vej hjem.

”Tir-Nâzrals arving”er indlæst som lydbog af Thomas Knuth-Winterfeldt
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forestil dig, at der findes et sted, der gør det muligt at rejse til disse

verdener.

Da Sebastian flytter ind i sin afdøde onkels hus sammen med sine
forældre, møder han den sære nabo, Martha. Hun er en del af en
hemmelig verden, hvorfra man kan rejse ind i bøger og ændre

historierne. Det venskab, der opstår mellem dem, sender Sebastian
ud på et eventyr, der overgår hans vildeste fantasi. Sebastian

opdager, at hans familie har tætte bånd til denne hemmelige verden
af magi og forunderlige væsener – en verden, hans forfædre var med

til at skabe.

Sebastian finder ved et tilfælde en hemmelig vej til en magisk
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