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K van Klara 3-4 Line Kyed Knudsen Hent PDF K van Klara 3 - Geef me een kus!:

Klara en haar vriendinnen spelen samen met de jongens een kusspel op de BSO. Klara wil Lukas wel kussen.
Natuurlijk niet met de tong zoals Julie. Maar plotseling wil Grote-Anders ook meedoen en dan vindt Klara

het niet meer leuk ... Dit is het derde boek is de serie over Klara en haar vriendinnen.

K van Klara 4 - Logeren bij Malou:

Rose en Julie gaan bij Malou logeren. Klara kan niet, omdat ze ziek is. Ze kan ook niet buiten sleeën in de
sneeuw. En wanneer ze eindelijk beter is, is de sneeuw gesmolten. Maar mag ze dan nu bij Malou logeren?

Line Kyed Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met de roman Pigerne fra Nordsletten [De meisjes van
de Noordvlakte]. In 2007 kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en jeugdboeken en ze geeft

kinderen les in creatief schrijven.

 

K van Klara 3 - Geef me een kus!:

Klara en haar vriendinnen spelen samen met de jongens een kusspel
op de BSO. Klara wil Lukas wel kussen. Natuurlijk niet met de tong
zoals Julie. Maar plotseling wil Grote-Anders ook meedoen en dan
vindt Klara het niet meer leuk ... Dit is het derde boek is de serie

over Klara en haar vriendinnen.

K van Klara 4 - Logeren bij Malou:

Rose en Julie gaan bij Malou logeren. Klara kan niet, omdat ze ziek
is. Ze kan ook niet buiten sleeën in de sneeuw. En wanneer ze

eindelijk beter is, is de sneeuw gesmolten. Maar mag ze dan nu bij
Malou logeren?

Line Kyed Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met de roman
Pigerne fra Nordsletten [De meisjes van de Noordvlakte]. In 2007



kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en
jeugdboeken en ze geeft kinderen les in creatief schrijven.
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