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Lucindas hemmelighed Holly Black Hent PDF LUCINDAS HEMMELIGHED er tredje bog i serien om
Spiderwickfortællingerne. Livet på Spiderwick Gods kommer mere og mere ud af kontrol. Som om det ikke

var nok at blive angrebet af vilde gnomer og næsten spist af Åmanden, bliver Jared nu terroriseret af
husnissen Thimbletack. Samtidig er griffen i skuret ved at genvinde sine kræfter, og Simon har sit hyr med at
fodre den. Mallory er overbevist om, at den eneste måde at stoppe det hele på er at smide Felthåndbogen fra
sig. Men det er måske alligevel ikke så smart, for det er ikke kun nisser og gnomer, der er efter dem, og

Felthåndbogen er den eneste beskyttelse de har. Hvis bare de vidste, hvorfor de alle sammen så gerne vil have
bogen. Kun én person kan hjælpe med at løse mysteriet: deres tossede grandtante Lucinda. Serien om
Spiderwickfortællingerne er nu solgt til ca. 30 lande og allerede nu kan det fortælles, at der er planlagt

yderligere 3 bøger udover de første 6 i serien om Gracebørnene. Serien er desuden filmatiseret.
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