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rejse. Cecilie og hendes familie skal ingenting. Heldigvis viser det sig, at Kasper også er hjemme. Han
tilbyder at lære Cecilie at skate, og så er det klart, at Cecilie ikke kan ødelægge sine kærlighedsdukker, som
hun ellers har lovet Helena og Julie. Det ser jo ud til, at de virker. Det gør Den magiske bog også. Bogen, som
hun har stjålet, og som er fyldt med fantastiske formler og magi. Men så kommer Helena og Julie hjem, brune
og lækre i hvide bikinier, og samler hele klassen ved Badesøen … Bind 2 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 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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