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En blivande fe Sophie Kinsella boken PDF Ella Brooks mamma ser kanske ut som en vanlig mamma men det
är hon absolut inte. Hon kan förvandla sig till en fe. Så Ella längtar tills hon blir stor. Då kommer hon också
bli en riktig fe med glittrande vingar, redo att uttala massor av roliga förtrollningar! Mamma behöver bara
vifta med sin datastav och uttala den rätta magiska koden (om hon minns den) så kan hon till exempel trolla
fram ett perfekt födelsedagskalas, inklusive den största tårtan du någonsin sett. Men ganska ofta går saker och
ting på tok. Den här gången får vi till exempel skratta åt busiga små apor på en bjudning och en pool fylld av

glass på en ganska speciell semesterresa ...

Ella tycker faktiskt att hon får mer övning i hur man löser problem än hur man trollar. Frågan är om hon
hinner bli tillräckligt duktig tills hon blir stor?

En blivande fe är andra delen i serien Magiska familjen, en ljuvligt illustrerad, supercharmig och lättläst serie
om Ella och hennes mamma. Följ med på deras förtrollande äventyr!

 

Ella Brooks mamma ser kanske ut som en vanlig mamma men det är
hon absolut inte. Hon kan förvandla sig till en fe. Så Ella längtar tills
hon blir stor. Då kommer hon också bli en riktig fe med glittrande
vingar, redo att uttala massor av roliga förtrollningar! Mamma
behöver bara vifta med sin datastav och uttala den rätta magiska
koden (om hon minns den) så kan hon till exempel trolla fram ett
perfekt födelsedagskalas, inklusive den största tårtan du någonsin
sett. Men ganska ofta går saker och ting på tok. Den här gången får
vi till exempel skratta åt busiga små apor på en bjudning och en pool

fylld av glass på en ganska speciell semesterresa ...

Ella tycker faktiskt att hon får mer övning i hur man löser problem



än hur man trollar. Frågan är om hon hinner bli tillräckligt duktig
tills hon blir stor?

En blivande fe är andra delen i serien Magiska familjen, en ljuvligt
illustrerad, supercharmig och lättläst serie om Ella och hennes

mamma. Följ med på deras förtrollande äventyr!
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