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Stensig vil have hende brændt på bålet.

Han siger, at hun er en heks.

Selma og Sakse gemmer sig i kælderen under tinghuset.

Sammen vil de befri deres mor.

Men hvor er nøglen til tinghuset?

Og hvordan kommer de ind, uden at

Stensig opdager dem?
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