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Sinapsis 
En un món de mags en Silas Heap (el seté nin de Benjamin Heap) vol anar al castell per 
trobar un medicament pel seu seté nin que acabava de néixer (el seté nin del seté nin té 
poders que ningú altre té) .Quan torna al carrer  la maga suprema li dona un altre bebé, 
Jenna. Es el bebé de la reina i diu que ha mort la reina i el mac suprem també diu que 
havien de quidar-la com si fos la seva filla. Quan Sila arriba a la seva casa la comare surt i 
du un paquet ambolicat: Era el seu fill; estava mort. 
Anys després la maga suprema ve i diu que Jenna la princesa no estava segura en aquesta 
casa , havia de venir a la torre de mags i varen anar a l'entrada hi havia un nin congelat del 
servei  militar per a nins,  es deia nin 412. El varen dur al cuarto de la maga suprema 
Marcia. 
El varen descongelar i el nin volia tornar a la seva centinella pero no el varen deixar anar de 
sobte toca la porta i entren Silas i Nicko per dur el regal del seu aniversari, era  una pedra 
que es movia. De sobte entra una dona amb pistola per matar a la princesa,  tots es tiren 
per un tub de basura, quan el tub acabe estan dins una basura ràpidament surten i es van a 
un cafè on hi ha una amiga de la familia Heap,  allà li demanen per una barca per enar-sen 
d’aqui, ella li va donar una barca i ràpidament es varen anar a una illa. Quan miraren enrera 
varen veure el café en flames. 
Conseguiren  anar a lilla? Qui és el nin 412? Per que volian matar a la princesa? 
 
 

Recomanació 
 
A qui li va agradar Harry Potter també li agradarà Septimus Heap. Es d’aventura i hi ha 
animals fantàstics també fantasmes... 
 
A jo me va agradar molt perquè és una mescla de magia i de guerrers. 
  
 
 


