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grusom forbandelse på Cecilies mors kæreste. Den skal gøre ham så paranoid, at han går fra forstanden. Når
det sker, vil Cecilies mor endelig gå fra ham, og så kan Cecilie få sin familie og sit normale liv tilbage. Det er
i hvert  fald planen. Men som sædvanlig går ingenting som planlagt ... "Den sorte kat" er 5. bog i serien om
Cecilie og hendes 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: "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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