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Endelig var alt parat til Lysrigets ekspedition til De Sorte Bjerge. Foruden en række heltemodige mænd var
de fire kvinder Indra, Siska, Shira og Sol af Isfolket med. Den første hindring i Mørkets rige blev den

langstrakte Rosernes Dal – og de rædsler, der mødte dem dér … 

Serien består af i alt 20 magiske fortællinger. 

Lysets rige er 3. og sidste serien i trilogien om Isfolket og Móri og familien. Heri knyttes personerne
fra Margits Sandemo tidligere serier ’Sagaen om Isfolket’ og ’Heksemesteren’ samt en række helt nye
personer sammen i en fantastisk og magisk verden, nemlig i Lysets rige, som befinder sig ved jordens

midtpunkt. Lysets rige er en anden verden, og herinde er tiden anderledes end på jorden, den går nemlig 12
gange langsommere, og er man først trådt ind i denne magiske verden, kan man ikke komme tilbage til

jorden.
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