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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2015. Paperback. Book Condition:
New. 216 x 216 mm. Language: Dutch . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Twee meisjes,
op vakantie in Quebec, komen Margot de Bosmarmot tegen tijdens een wandeling in het veld. Snel
worden ze vriendinnen en zien elkaar soms meerdere keren per dag. Ze ontdekken dat, net zoals in
de mensenwereld, er ook een grote diversiteit is in de familie van Margot. Tenslotte beleven ze een
groot avontuur, want Canada speelt de finale van de Wereldbeker Vrouwen ijshockey. En om te
tonen dat ze supporter zijn van de Canadese Damesploeg ijshockey gaan zowel de knaagdieren als
de vogels uit de buurt naar kapster Eufrazie om zich een sportieve kuif te laten knippen. Een ding is
zeker: Lowieske en Marie hebben heel wat te vertellen wanneer ze na deze vakantie thuiskomen. En
geloof me, Margot de bosmarmot heeft ook genoten. Een LGTB vriendelijk fotoboek voor kinderen
dat op een subtiele manier de rijkdom van diversiteit bezingt. NICOLAS TISON: Een boekje vol met
allemaal leuke dingen! De foto s zijn fantastisch en met vreugde ontdekken we het leven van de
bosmarmot die zich in Quebec tussen andere dieren beweegt en op...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.7 MB  ][  1.7 MB  ]

ReviewsReviews

These sorts of book is the greatest book o ered. This can be for all those who statte that there had not been a really worth reading. I am just quickly could
get a pleasure of reading a written ebook.
-- V er ner  Goyette DDS-- V er ner  Goyette DDS

Completely among the finest publication I have possibly read. It really is basic but excitement in the fi y percent from the pdf. Your lifestyle span is going to
be convert when you total looking at this publication.
-- Dr . Cur t Ha r ber-- Dr . Cur t Ha r ber
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