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Christian har det ikke let. Hans far er rejst væk for at arbejde, og han skændes konstant med sin lillesøster,
Mille. Og nu flytter hans forældreløse slægtning Sofie ind. Sofie skal gå i Christians klasse, så hvordan

skjuler
man lige, at man er mobbeoffer nummer et? Måske findes svaret i den mystiske medaljon, som Christians far

har sendt?

Sofie har aldrig bedt om at flytte ind hos Christian. Hun har heller aldrig bedt om sin uhyggelige, synske evne
– at hun kan tegne folks død, mens de stadig er i live. Og hun har bestemt ikke bedt om at blive rodet ind i et

mysterium med en magisk medaljon, som kan opfylde ønsker.
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