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Sara is een onopvallend meisje van 13 jaar dat door iedereen wordt buitengesloten, tot ze op een dag in een
dagboek gaat schrijven waarmee wonderlijke dingen gebeuren. Dit is het begin van haar ontwikkeling tot

heks en vele avonturen in zowel haar gewone, dagelijkse leven, als in andere parallelle' werelden, waarin ze,
samen met haar coven, de strijd aangaat tegen kwade tegenkrachten. Zal ze met haar magie in staat zijn om
deze krachten te weerstaan en overwinnen, of zal die zich juist tegen haar keren? Een spannend verhaal met
veel magie en fantasie, maar ook de 'normale', alledaagse puberteitsperikelen, voor jongeren vanaf 12 jaar.

Magische en betekenisvolle items die je nergens anders kunt vinden. s zodat je geheimen echt geheim blijven
Het dagboek komt uit de Lovely paper collectie en combineert mooi met de andere stickers masking tape en

etuis. En hoe leuk zou het zijn om deze manvan aan het woord te laten.

Kufen

In dit magisch mooie geheime dagboek van Nebulous Stars kan je al je geheimen ideeën dromen en schetsen
kwijt. Ben je helemaal hierheen gescrold om over dagboek harry potter te lezen? Dan heb je geluk want hier
zijn ze. Kraaiendagboek magisch boek Notitieboekje kraaienboek Boek van Schaduwen Toverdagboek van
de Spelboek. Try watching this video on www.youtube.com or enable JavaScript if it is disabled in your

browser. Als je dus op zoek bent naar een sjabloon met grappige clipart to do lijstjes en afbeeldingen die aan
washitape doen denken is dit sjabloon. En hoe leuk zou het zijn om deze manvan aan het woord te laten.

Jouw Dagbok is een sjabloon van een fotoboek dat veel personalisatie mogelijkheden biedt. Ze besluiten om
een krant te beginnen. Alles wat je hebt geleerd voelt en. Een gelinieerd dagboek Lisa Secret Notebook voor
grote en kleine geheimen uit de serie Lovely Paper van het Franse merk Djeco. Het schrijven tekenen en

plakken kan ook volwassenen helpen hun identiteit te herontdekken. Met echt werkend gouden horloge om
het dagboek te ontgrendelen. by Ria Maes. Wordt geleverd met een magische pen waar je geheime.
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