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Magi Nicola De Pulford Hent PDF Forlaget skriver: Vil du gerne have lidt magi i hverdagen? 

Her får du 42 lokkende, eksotiske og erotiske magiske formler og opskrifter, der kan hjælpe dig i både dit
arbejdsliv og dit kærlighedsliv.

Bogen bygger på opskrifter og magiske formler fra forskellige tider og kulturer. Du får et glimt af magi fra
oldtidens Ægypten, Babylon og Persien, fra Maya kulturen og de nordamerikanske indianerstammer. Du får
endda druidernes ældgamle fortryllelser, charms, danse og magiske formler, der får dig til at se bedre ud og

føle dig både bedre og stærkere. 

Glem datingsites! Brug magi til at finde og fange din udvalgte livspartner. Skaf dig af med uønskede personer
i dit liv, opnå rigdom og berømmelse og beskyt dig mod uheld.

Denne bog er din magiske genvej tilbage til det liv, du fortjener. Den rummer over 300 illustrationer - og er
en virkelig god gaveide, der giver opmærksomhed og sjove - og interessante - diskussioner rundt om bordet!
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