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Flasken i kisten Per Gammelgaard Hent PDF Slottet, som Fritz bor på, gemmer på mange hemmeligheder. En
dag opdager Fritz en af dem: et hemmeligt rum bagved slottets mur. I rummet finder de ikke bare gamle
knogler, men også en lille flaske. Fritz håber på, at den lille flaske kan afsløre den tidligere slotsejers
hemmelighed. Han blev nemlig ved med at se ganske ung ud, selvom han var over hundrede år!

I bøgerne om Den lyseblå Baron følger vi drengen Fritz, der går under navnet Den lyseblå Baron, på hans
mange spændende eventyr. Vi møder blandt andet vaskeægte spøgelser, finder et kranie fra Kina og går på

opdagelse i det gamle slot, hvor Fritz bor.

Per Gammelgaard (f. 1948) blev uddannet bibliotekar i 1973 og har siden da skrevet en række digtsamlinger.
I 1981 debuterede han som romanforfatter med "Er du hjemme, Johanne?"
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