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Felthåndbogen Holly Black Hent PDF Tre almindelige børn, Jared, Simon og Mallory Grace, har opdaget en
anden verden. Meget forskellig fra denne her! Hør om de utrolige begivenheder, som Tony DiTerlizzi og

Holly Black har risikeret alt for at kunne bringe for dagens lys! Et fantastisk spændende eventyr - Spiderwick
fortællingerne Malory på 13 og de to 9-årige tvillinger Simon og Jared flytter sammen med deres mor ind i et
gammelt, faldefærdigt hus. Efter de er flyttet ind, begynder der at ske mærkelige ting. Vejledt af underlige
lyde opdager børnene et hemmeligt bibliotek med blandt andet en håndskrevet bog af den tidligere beboer
Arthur Spiderwick. Bogen handler om alle husets mærkelige væsner, og børnene bliver involveret i de

magiske væsners spil. Felthåndbogen er den første Spiderwickfortællingerne er en international bestsellerserie
på seks bøger for børn mellem 8 og 12 år. Indlæst af Johan Vinde.
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