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W.I.T.C.H. - Grøn magi Lene Kaaberbøl Hent PDF Folk fra holdet så forvirrede rundt på hinanden. Der havde
da ikke været så tilgroet lige før? Det havde de ret i. I det korte øjeblik, hvor Acey Jones havde virket som en
trussel mod mig, havde tjørnerankerne pludselig lagt flere meter til deres vækst og havde strakt lange, tornede
grene ud for at stoppe ham. Hold op, hold op, hold op, hviskede jeg rasende inde i mig selv, lad mig dog være

i fred!

Ormen. Ormen kommer. En lille, tynd stemme i mit hoved, en bølge af en velkendt frygt.

Flere steder i Heatherfield springer træer og blomster ud mere end en måned for tidligt. Tager Cornelia fejl,
eller har planternes voldsomme vækst noget med hende at gøre? Er hun ved at miste kontrollen over sit
element? Og hvad er det for en bange stemme, hun hører i sit hoved? Noget er galt, og Cornelia er ikke i

tvivl: Dette er en sag for W.I.T.C.H.

OM FORFATTEREN

Da Lene Kaaberbøl som 15-årig havde læst alt, hvad der var værd at læse på sit lokale bibliotek, gik hun i
gang med at skrive selv. Siden den usædvanligt tidlige forfatterdebut er det blevet til et halvt hundrede bøger,
der er solgt i millioner af eksemplarer verden over – med W.I.T.C.H., Vildheks og Skammerens datter som de

bedst kendte og mest elskede bogserier.
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