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Den magiske bog 1: Kærlighedsdukkerne Anne-Marie Donslund Hent PDF Cecilie har fået lige det, hun
ønskede sig: Magiske kærlighedsdukker, der kan få enhver forelskelse til at gå i opfyldelse. Også selvom den
er hemmelig. Men så sker det værste. Cecilies smukke, rige, populære veninde, Helena, fortæller, at hun er
forelsket i Kasper. Søde, søde Kasper, som Cecilie også er vild med. Og det bliver endnu værre, for deres

veninde, Julie, er på Helenas side og synes, de skal hjælpe Helena med at få ham. Der er kun én ting at gøre
for at undgå katastrofen: At tage kampen op med mere magi.

Bind 1 i en serie på 6 bøger om Cecilie og hendes 2 veninder, Julie og Helena.

Besøg også www.magiskbog.dk, hvor du kan få smagsprøver på bøgerne, dele din egen magi via instagram,
eller gå på opdagelse i alle de magiske tips og tricks, som Cecilie har fundet i Den magiske bog.

Anmelderne skrev:

"Der er grin og gisp lige til finalen, der er som taget ud af en western uden heste og pistoler. ... Ømhed og
ømme følelser er ramt rent."
- Steffen Larsen, Politiken

4 hjerter
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