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Det magiske hus i træet 21: Forbandelse over Camelot Mary Pope Osborne Hent PDF Jakob og Anne er på
deres mest spændende mission nogensinde. Det begynder med en invitation til at tilbringe juleaften på

Camelot, et magisk sted, der kun eksisterer i myter og i fantasien. Men hvad Jakob og Anne ikke ved, er, at
det handler om at redde selv Camelot - ikke bare fra ødelæggelse, men fra at blive glemt for evigt. Kan de

klare det, som ikke er lykkedes for Camelots største riddere?

Serien DET MAGISKE HUS I TRÆET består af en række letlæste romaner for børn i alderen 5 – 12 år.
Bøgerne indeholder mange illustrationer og er skrevet i et lettilgængeligt sprog. De er udgivet i en lang række

lande og har samlet solgt i ikke mindre end 70 millioner eksemplarer.
Hver bog indeholder sin egen historie, men hænger alligevel sammen fire og fire i en mere overordnet

historie. Bøgerne kan også læses uafhængigt af hinanden.
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