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"Det er ikke muligt," hviskede hun.

"Er du sikker på, at hun hedder Margareta?"
"Selvfølgelig ved jeg, hvad min søster hedder," sagde Frank.

"Hils hende og sig, at hun må skynde sig herned. Hils og sig, at jeg har en pakke, der har ventet længe på
hende."

Frank forstod intet.
"Det må være til en anden," sagde han. "Mig og Meg kom i går. Vi …"

"Nej, den er god nok," sagde damen, som nu havde fået røde pletter på kinderne. "Få pigen herned. Det er
vigtigt. Sig, at hun skal skynde sig!"

Tvillingerne Meg og Frank skal tilbringe sommerferien hos onkel Eliot og Carl på herregården Hester Hill for
at komme lidt væk fra deres forældre, som skal skilles. Men så snart de ankommer, begynder der at ske
mystiske ting. Hvad er det for nogen grædende børn, som Meg hører om natten? Hvem er pigen med den
lange fletning, som venter på den nedlagte togstation? Og hvad er det for en ulykke, som truer med at

ødelægge Hester Hill og hele byen?
De to børn hvirvles ind i et spændende eventyr fyldt med tidsrejser, spåkoner og gammel overtro.
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