
Solo Serien 17
Hent bøger PDF

Karsten S. Mogensen
Solo Serien 17 Karsten S. Mogensen Hent PDF Serie hvor alt kan ske - og sker! Serien består af enkeltbidrag
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Men er det for sent? Vil den lille unge klare den? Bogen indeholder 28 sider i A5 format i farver. Den er trykt
på ekstra tykt papir for øget holdbarhed Hver bog i serien indeholder en selvstændig historie, og bøgerne kan

læses i vilkårlig rækkefølge. Bøgerne har varierende let- og lix. Illustreret af Keld Petersen
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