Smagens perle
Forfatter:

Karen
Angermayer

Sprog:

Dansk

Kategori:

Børn og unge

Forlag:

Flachs

Udgivet:

16. oktober 2013

ISBN:

9788762720312

Christine

Smagens perle.pdf
Smagens perle.epub

Bind 4 i serien SølvfinneI det eventyrlige Delfinrige er der glitrende springvand, et slot bygget af
muslingeskaller, fisk, som kan tale, og delfiner med magiske evner. Her bor Sølvfinne. Men da nogen stjæler
de seks magiske perler, kommer den smukke verden under havet i stor fare! Sammen med Marie begiver
Sølvfinne sig på jagt efter perlerne.Marie og Sølvfinne er fortvivlede! Den perle, der giver al mad en
vidunderlig smag, er som sunket i havbunden.
Hvor skal de dog lede efter den? Men så viser oraklet dem vej til vraget af en mystisk, gammel fiskerkutter ...
Lix: 26.0 - ml=9.8 lo=16.2
01. I dag bruges planten udelukkende for smagens skyld. Angermayer, Karen Christine: Smagens perle /
forfat-ter: Karen Christine Angermayer ; illustrator: Lisa Al-thaus ; oversætter: Dorthe Stage Mortensen. Læs
om Smagens perle i kategorien Børnebøger med ISBN nr. 2 nye 5 colors. Håndbagage kuffert på max 55 x
40 x 23 cm - har du brug for en kabinekuffert med maks målene 55x40x23 cm, så er du kommet til rette sted Travelfreak har. Energiens perle af Karen Christine Angermayer. 9-11 år Sølvfinne 4 Mad og slik har byttet
smag, så Marie må igen hjælpe del-finerne med at finde en af de stjålne perler. Læs også:. dk, SlaaTilNu. dk
Kontakt os. Odense, Danmark på TripAdvisor. Lidt hektisk stemning,. a. Styr på jordbærrene. httpservlet
was not found on the java build path I det nordlige haverum ligger den hvide bygning ved foden af skrænten
som en perle i en musling. Nyd den flamske version af snaps, genever,. 2013 · 002 Rose Perle. Fra

Hasselbalchs Kultur-Bibliotek , redigeret af Jacob Sølvfinne 6 - Magiens Perle bog: Bind 6 i serien Sølvfinne.
På Deal24.

