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ruiner. Hun er uvenner med Julie og Helena, og Kasper har hun ikke talt med siden turen til Badesøen.
Heldigvis bliver hun gode venner med den nye pige i klassen, Anna, der bor i et kolonihavehus med sin
søster, går i læderjakke, og har sorte streger om øjnene. Da det viser sig, at Anna ved en masse om magi,

beslutter Cecilie at vise hende Den magiske bog. Anna synes, at Cecilie skal tage hævn over Kasper, men er
det nu en god idé? Som der står i Den magiske bog: hvis man laver magi, der skader andre, kommer det til at
gå værst ud over en selv. En advarsel, som Cecilie nok skulle have hørt efter, før hun stak den første nål i sin

Kasper-dukke. Bind 3 i serien 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 om
bind 1: "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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