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drager, en verden plaget af en ond troldmand, en verden hvis eneste chance for at overleve ligger i hænderne
på en dreng og en ikke helt almindelig pige. Benni vendte sig rundt og stirrede skræmt på en busk. Buskens
grene rystede, og Benni hørte noget bevæge sig derinde. Noget, der kom nærmere. Benni greb ned i sin
rygsæk og hev en stor spegepølse frem. “Kom ikke nærmere, jeg er bevæbnet!” Ud af busken kom et

pigeansigt, hendes hår var ildrødt og pjusket. Hun kiggede undersøgende fra drengen til pølsen. “Er du sikker
på, den er farlig?” “Dragepigen for enden af regnbuen” er en bog fortalt af Emil og Cecilia, et team der har
bygget utallige magiske fortællinger sammen. Det er en bog fyldt med fantastiske farvetegninger udført af

Tomas Præstholm. En bog der vil få dig til både at grine og hoppe i stolen af spænding.
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