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ikke det sikreste at klynge sig til, men det eneste. David og Laura har ikke længere Den Gyldne Nøgle, og

kan ikke komme tilbage til nutiden. De er havnet i Spanien år 1588 under den fanatisk troende Kong Filip II.
Deres eneste chance for at vende hjem er at finde et magisk gyldent krucifix. Men det er farligt at lede efter

troldmandsguld og profetier i en tid hvor kættere og anderledes tænkende tortureres og brændes af
Inkvisitionen. Vil det lykkes tvillingerne at undslippe kongens kløer og gense deres forældre i live? Kongens
Krucifix er tredje del af serien Nøglens Vogtere, hvor tvillingerne David og Laura kommer ud på en magisk

rejse, hvor gåder, profetier og magiske genstande åbner døre til verdener, de ikke anede eksisterede.
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