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flygter han i panik. Dagene går, og i selskab med kæresten Alberte og vennen Muffe forsøger Sebastian at

lægge det forfærdelige møde bag sig. Men inden længe viser pigen sig på ny. De tre venner beslutter sig for at
grave i kælderens mysterier. Men snart viser det sig at de har vækket en frygtelig kraft. Noget har hvilet i

kælderen i årevis, og nu hjemsøger det dem alle tre. Sebastian, Alberte og Muffe ledes ud i en desperat jagt på
liv og død. Eneste udvej er at knække den hvide piges uhyggelige hemmelighed. Den hvide pige er anden

bog om Sebastian, Alberte og vennerne.

 

Der er fastelavnsfest på skolen, og Sebastian forvilder sig ned i
kælderen. Her møder han hende. Pigen i den hvide kjole. Og da han
mærker hendes isnende greb i mørket, flygter han i panik. Dagene
går, og i selskab med kæresten Alberte og vennen Muffe forsøger
Sebastian at lægge det forfærdelige møde bag sig. Men inden længe

viser pigen sig på ny. De tre venner beslutter sig for at grave i
kælderens mysterier. Men snart viser det sig at de har vækket en

frygtelig kraft. Noget har hvilet i kælderen i årevis, og nu hjemsøger
det dem alle tre. Sebastian, Alberte og Muffe ledes ud i en desperat

jagt på liv og død. Eneste udvej er at knække den hvide piges
uhyggelige hemmelighed. Den hvide pige er anden bog om

Sebastian, Alberte og vennerne.
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