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paris. Hun læser til cand.oceon og er taget på landet for at få ro til at læse til eksamen. Erwan er fra landet og

er mildt sagt anderledes end den iltre Pauline.

Den kønne Pauline tror, at Erwan måske er ude på at score hende, men Erwan har alt for travlt til sådanne
bagateller, han skal nemlig på besøg hos småfolket, en mission han har trænet til hele livet! Historien er et

dejlig eventyr om en parallel verden hvor trolddom og eventyr foregår og Pauline er
bare den super irriterende pige, som ikke tror på magi, men må sande, at hun nok glipper sin eksamen fordi

hun ikke lyttede til Mesteren.

Loisel og Dijan mestrer denne historie form, hvor magi og trolddom møder vores verden og man glæder
sig allerede til bind 2!
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