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Hvad gør du, hvis et klamt vikingespøgelse pludselig står lige foran dig?

Onde Jack har hugget Karl Kolds spøgelsesmaskine. Med hjælp fra kong Harald Blåtands spøgelse vil Jack
skræmme en rig dame til at give ham alle sine penge. Men planen slår fejl, og Jack bytter plads med

spøgelset. Pludselig svæver spøgelseskongen frit rundt i byen.
Vennerne Milo, Tråd og June beslutter at hjælpe Karl med at fange spøgelset. Og snart går den vilde jagt efter
Harald Blåtand, der er kommet for at tage Danmark tilbage … med sin tågestemme og sit skinnende, skarpe

sværd.

’Doktor Kold og spøgelsesmaskinen’ er en sjov, skør og hæsblæsende børneroman af forfatteren bag den
Orlapris-nominerede ’Jagten på den talende hund’ og ’Vild’-bøgerne. Bogen egner sig til oplæsning fra 6 år

og som selvlæsning fra 8 år.

Seriebog 2: 'Doktor Kold og spøgelsesmaskinen' er en selvstændig historie i ’Milo & Tråd’-serien.

Anmelderne skrev om 1'eren – 'Doktor Kolds testamente':

"En rigtig spændende og ret uhyggelig bog for store børn og unge. Den er hæsblæsende, humoristisk,
fantasifuld og fyldt med spænding. Man er fanget med det samme ... Helt sikkert en bog som også er

underholdende for voksne at læse. Så kan kun sige god fornøjelse." (Splint, Bogrummet)"

"Det er en sjov og spændende historie, som desuden vil være let at læse for de fleste. Milo og Tråd virker som
et par interessante hovedpersoner, som man gerne vil høre mere om, når historien er færdig ... Anbefales til

indkøb." (DBC)"

"Det er første bind i det, der helt sikkert bliver til en ”Milo og Tråd-serie”. Der er brug for den slags nye ”De
fem-bøger”. De er nemme at læse, de har et tidssvarende miljø, de har en kvik dialog og de giver masser af

læsetræning." (Bodil Christensen, Bogbotten)
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