Magiska fingrar
ISBN:

9789187769306

Antal sidor:

90

Upplaga:

1

Utgivningsdatum:

2015-09-15

Författare:

Staffan Götestam

Förlag:

Lava Förlag

Kategori:

Fantasy & magisk realism

Magiska fingrar.pdf
Magiska fingrar.epub

Magiska fingrar innehåller tre berättelser om Funny: Den gamla eken, Den mystiska myrstacken och Det
övergivna huset. I den första berättelsen möter vi Funny när hon letar förtvivlat efter sin guldmedaljong som
hon tappat någonstans i trädgården.
Kanske intill den gamla eken? Tänk om det bara är att knäppa med fingrarna så kommer medaljongen
flygande? Hon provar tummen och långfingret och snapp! Plötsligt kan hon tala med eken som föreslår att
hon ska gå på upptäcktsfärd inuti trädet för att leta efter medaljongen.
Därinne möter hon en samling oroliga lysmaskar, en livsfarlig spindel och en hjälpsam mus Funny är en tuff
tjej som inte är rädd för äventyret. Och hon klarar förstås av farligheterna historien som berättas i magisk
realistisk stil. Boken passar bra att läsa hög eller att läsa själv för barn som läst några böcker. Rikligt
illustrerad i fyrfärg.
Så det är bara att sätta i gång och börja göra fint. Sexnovellen 'Saras debut' är skriven av Lisa Dreamer och
ligger i kategorin Första gången. Väska och blomma var verkligen pricken över i:et.
Jag och pojkvännen skulle spendera helgen ihop med hans kollega och dennes flickvän. Jag och pojkvännen
skulle spendera helgen ihop med hans kollega och dennes flickvän.

En show fylld av humor, trolleri och tankeläsning. Du kan gå in och läsa en sida på engelska sedan drar vi
vidare. Gruppsex - Den tjocka kvinnan säger åt mig att pissa klart också säger hon de magiska orden: -Ska vi
inte ta och uppfostra honom lite grann. Eftersom vår dag skulle påbörjas tidigt med diverse akt. Eftersom vår
dag skulle påbörjas tidigt med diverse akt. En föräldralös flicka växer upp hos sin elaka styvmor och
styvsystrar i slottet som en gång tillhörde hennes far. Det börja med att min. Magiska knepet för att skala ägg
enkelt – så här trodde du aldrig att du skulle koka dem Förvirra hjärnan med Magiska synvillor, Knepiga
Trolleritrick, Roliga Bilder, Sköna Dryckes-Visor, Tokiga Historier, Vitsar, Skämt och mycket mer.
Så det är bara att sätta i gång och börja göra fint. Så det är bara att sätta i gång och börja göra fint. I en
kommentar till förra avsnittet efterlyste en läsare kortare noveller (medan andra verkade nöjda med de längder
vi brukar ha. Magiska knepet för att skala ägg enkelt – så här trodde du aldrig att du skulle koka dem Förvirra
hjärnan med Magiska synvillor, Knepiga Trolleritrick, Roliga Bilder, Sköna Dryckes-Visor, Tokiga Historier,
Vitsar, Skämt och mycket mer. Where The Magic Happens – med Caroline Ravn.

