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Leo, Natta och Teddy är rädda och utmattade efter den skrämmande drabbningen med lärarinnan. Delar av
skolan förstördes i en brand, men kan mardrömmen verkligen vara över? Eller finns det någon som vill ha
upprättelse? Som vill dem illa.
Skolans nya vikarie har nyligen flyttat till trakten med sin familj. Han är ung och rolig, och intresserar sig på
ett sätt som är svårt att värja sig emot.
Men snart anar de alla tre att något inte står rätt till i hans hus i skogen. Huset där en fader, galen av sorg,
anklagade sin äldsta dotter när hennes syskon dog i en eldsvåda.
Där en mycket gammal ondska slog rot och började gå i arv.
Frostbitna är den tredje delen i Lena Ollmarks serieFirnbarnen.
I serien ingår ävenInmurade ochBrännmärkta.

Firnbarnenär riktigt, riktigt bra, kusligheterna är på allvar, det kryper i hårrötterna under läsningen. Hon
bygger sina historier med just det suget som ska finnas i en spökhistoria.
Och slutet är märkligt nog trovärdigt.
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