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Ända sedan Jodie Broom fick bibliotekskortet, som gör att hon kan
resa i tiden, har hon varit med om fler dramatiska äventyr än hon

vågat drömma om. Men vid sidan av alla spännande eskapader, som
hon upplevt med sina nya trogna vänner, har hon också fått sin

beskärda del av sorg.
Efter en tragisk olycka ligger Jodies föräldrar i koma och allt Jodie
kan göra är att hoppas att de ska återhämta sig så att de åter ska

kunna leva tillsammans som en familj.
Jodie försöker fly från hjälplösheteten genom att leta efter gamla
böcker till sin växande boksamling, trots att böcker sedan länge är
förbjudna. Samlingen gömmer hon hemma hos vännen farbror Otso,

som lever år 1955.
När Jodie besöker sin viktorianska favoritbokhandel, är hon nära att
stöta ihop med en mystisk, troligen illasinnad, kvinna. Kan det vara

fröken Noble, den galna skolbibliotekarien som har förbjudit
tidsresor och konfiskerat samtliga elevers bibliotekskort?

Det skulle vara jobbigt nog, men Jodie får snart mer att tänka på.
Farbror Otso har bett henne att söka efter en mycket speciell och

viktig bok som skulle kunna uppfylla alla hennes drömmar. Och det



uppdraget tar Jodie och hennes vänner från en viktoriansk marknad
till världsutställningen i London 1851, från att slåss mot monster

inuti ett dataspel till insidan av en författares huvud, från ett gruvligt
möte med gravplundrare till berget Kilimanjaros skönhet och från

1800-talets Portugal till Berlinmurens fall - där Jodie än en gång står
öga mot öga med den mystiska kvinnan som förföljt henne genom

alla tidsresor.
Under resans gång möter Jodie också en spågumma som ber henne
att lösa en gåta. Spågumman lovar att Jodie ska få se sin framtid, om
hon gör en värdefull gentjänst och räddar det gumman bryr sig mest

om i hela världen.
Trots alla farofyllda äventyr fortsätter Jodies hjärta att klappa för
böcker - "Världens mest värdefulla ting. De kan underhålla oss och
få oss att skratta, men de kan också förändra vårt sätt att tänka och

kanske till och med förändra världen."
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