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Ellen, Mathilde og Astrid er bedste venner. De er altid sammen og elsker at lave danseserier, som de optræder
med på skolen. En dag ser Ellen et teaterstykke med Eventyrteatret, og det bliver starten på et helt nyt kapitel i
hendes liv. Hun søger ind på Eventyrteatrets dramaskole – men hun er ikke den eneste, og pludselig bliver
venskabet sat på prøve. For hvem bliver optaget? Og kan man godt være bedste venner uden at lave alting
sammen? På dramaskolen lærer Ellen en masse nyt, og hun opdager, at det ikke kun er de andre piger, der er
seje. Og så møder hun Mikkel, som er helt anderledes end drengene fra klassen ... Magnolia-serien er en serie
af gode, realistiske bøger – primært til piger i alderen 10-13 år.
Star Wars - På eventyr med BB-8. Den tapre droide BB-8 bliver indblandet i kampen for at redde galaksen.
Fra 10 til 13 år • Indbundet • 176 sider • 229,95 kr. Lær om Poe, Rey og de andre modige folk i
Modstandsbevægelsen og om Kylo Ren og … Da han var et år gammel, kom hans adoptivforældre og hentede
ham på et børnehjem, fordi, som han selv har udtalt: »De ville hellere have en søn, der hed Michael, så det hed
jeg fra det øjeblik, de tog mig med hjem til deres hus. Den tapre droide BB-8 bliver indblandet i kampen for
at redde galaksen. Fra 10 til 13 år • Indbundet • 176 sider • 229,95 kr. Den tapre droide BB-8 bliver
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