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Vår alles favoritt-gnager gir seg ikke. Ny bok om selveste hamsterprinsessen!
Prinsesse Harriet er slett ingen hamsterjomfru i nød! Bok to i denne serien er full av enda mer action og
festlige eventyrvariasjoner.
Prinsesse Harriet er virkelig null interessert i å børste håret, synge duetter med små skogsdyr og drive med
andre typiske prinsessesysler. Hun holder på å kjede vettet av seg da en fe plutselig forteller om tolv
museprinsesser som er forhekset og må danse hele natten.
Harriet sier med glede ja til å ordne opp i det, og legger i vei med en usynlighetsponcho og sin trofaste
kampvaktel Mulbert. Men da hun kommer frem til musekongens rike, oppdager hun at forhekselsen stikker
dypere enn man skulle tro, og å hjelpe til kan bli farlig ... selv for en tøff prinsesse som Harriet.
Action, magi og garantert skumlere enn det meste du har lest – andre bok i PAX, her i pocket. Les mer
Nøtteknekkeren er førjulseventyret der lille Clara drømmer seg bort og møter både musesoldater og
sukkerstenger, snefnugg og blomster – og alle attpåtil danser. I DRØMMENS VERDEN - www.
hildes-hjoerne.com. KRAFTDYR. Tilbedelse av dyreånder var menneskenes første religion og har blitt
praktisert siden ca. 2 millioner. Drive et firma spill. Klikk på et bilde for å spille spillet! Nylig spilt Favoritter.
Action; Dyr; Eventyr; Ferdighet; Flere spillere; Jenter; Racing Hva skjer i Oslo tirsdag 30. mai 2017 - Daglig
oppdatert oversikt fra Det skjer i Oslo Når regissøren Stefan Herheim lager sin versjon av Gioachino Rossinis

Askepott, våkner den gamle komponisten til liv og viser oss hvordan den egentlige magien. Blåbær- og
tyttebærbilde Bruk fargestoffene i bærene til å lage flotte bilder som dekorasjon i SFObasen. Ukas aktiviteter
og forberedelser til vinterfestivalen: Vi har forberedt til vinterfestivalen, vi har fått lekt da med vann,
forskjellige farger, snø og lagd.
Først kommer nyttår og nissen er glad Nå skal han hvile og ha det så bra Så kommer våren med pinner og
strå, blomster på bakken og kyllinger små Kulturformidling

