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Det har hun lært på det børnehjem, hvor hun er vokset op, og hvor hun blev drillet og låst inde i et mørkt

skab af de andre piger. Nu er hun fri og udbryderpige hos De Magiske Møgunger, som også er hendes bedste
venner.

Men der sker mystiske ting i byen Kildevæld, hvor de holder til. En tyvagtig abe bryder ind, byens bjerghotel
hjemsøges af spøgelser, og midt i det hele dukker en synsk dame fra fortiden op.

Kan De Magiske Møgunger beskytte deres by, og kan Leila skjule den hemmelighed, som hun gemmer i en
lille æske?

De magiske møgunger er en ny serie af den prisvindende skuespiller Neil Patrick Harris. Bogen egner sig
særlig godt til børn og barnlige sjæle i alderen 7+ og byder på en skæppeskøn blanding af humor, spænding

og magi. Og så er det ikke mindst en varm fortælling om venskab og om at turde være sig selv.

Neil Patrick Harris er en anerkendt skuespiller, producer, instruktør, tryllekunstner og forfatter. Han har blandt
andet medvirket i hitserien "How I Met Your Mother."

Harris var formand for The Academy of Magical Arts fra 2011 til 2014. Han bor i Harlem, New York i USA
med sin mand, David, deres tvillinger, Gideon og Harper, og to fjollede hunde ved navn Watson og Gidget.

"De magiske møgunger" er hans første børnebogsserie.
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