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Een vleugje magie 1 - De gelukssteen Sandra Schwartz Hent PDF Runa steelt per ongeluk een ketting met
een steen in een nieuwe winkel. Ze weet dat ze de steen eigenlijk moet teruggeven maar het is een bijzondere
steen en ze wil hem houden. Bovendien is er een nieuw meisje in de klas gekomen en het blijkt dat zij ook

iets met deze steen te maken heeft ...

"De gelukssteen" is het eerste boek van de serie `Een vleugje magie‘ over de drie vriendinnen Runa, Vigga en
Frida. Sandra Schwartz heeft een leuke, pakkende schrijfstijl met een vleugje magie.

De verschillende delen kunnen los van elkaar worden gelezen.

Sandra Schwartz (geboren 1979) debuteerde in 2012 als schrijfster van kinderboeken. Ze heeft sindsdien al
12 boeken geschreven en haar oeuvre bestaat uit de serie "Een vleugje magie" (2015- ) en de romans "Kijk

mij nou" en "Ik, Maja".

 

Runa steelt per ongeluk een ketting met een steen in een nieuwe
winkel. Ze weet dat ze de steen eigenlijk moet teruggeven maar het
is een bijzondere steen en ze wil hem houden. Bovendien is er een
nieuw meisje in de klas gekomen en het blijkt dat zij ook iets met

deze steen te maken heeft ...

"De gelukssteen" is het eerste boek van de serie `Een vleugje magie‘
over de drie vriendinnen Runa, Vigga en Frida. Sandra Schwartz
heeft een leuke, pakkende schrijfstijl met een vleugje magie.

De verschillende delen kunnen los van elkaar worden gelezen.

Sandra Schwartz (geboren 1979) debuteerde in 2012 als schrijfster
van kinderboeken. Ze heeft sindsdien al 12 boeken geschreven en
haar oeuvre bestaat uit de serie "Een vleugje magie" (2015- ) en de

romans "Kijk mij nou" en "Ik, Maja".



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Een vleugje magie 1 - De gelukssteen&s=dkbooks

