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Spettacolo Di Danza Isadora Moon
Hoe wonen en werken kabouters en wat eten ze? Wie zijn hun vrienden en wie hun vijanden? Op deze en tal van andere vragen wordt in
woord en beeld antwoord gegeven.
Egyptoloog Ralph Trilipush is geobsedeerd door de apocriefe koning Atum-hadu, tevens dichter van erotische kwatrijnen. Het duistere
labyrint opent zich in 1922 in de woestijn van Egypte, waar Pushy op zoek gaat naar de graftombe, en slingert zich dan een weg door
Australische sloppenwijken, ballrooms in Boston, en via Oxford en de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, naar een koninklijk hof in
verval. Ondertussen begint een Australische detective aan de zaak van zijn leven: hij moet een moordenaar opsporen. En nog één. En
misschien zelfs nog één. Zijn zoektocht voert hem de wereld over en eindigt in Egypte. Daar worden de beide verhalen in een explosieve
climax samengesmeed. Het resultaat is een briljante expeditie vol literaire bravoure.
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po’ di tutti e due. Isadora non
vede l’ora di andare allo Spettacolare Luna Park che è appena arrivato in città! Giostre fantastiche e divertimento assicurato! O forse, no? La
realtà non è proprio come se l’aspetta! Ma che cosa potrebbe mai andare storto? Non si può mai stare tranquilli! Altri titoli della serie Isadora
Moon: Primo giorno di scuola, Vacanza in campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita scolastica, Magie di
Inverno, Giornata al Luna Park, Pigiama party, Il Talent show Va al mare.
Wanneer haar echtgenoot ervandoor gaat, blijft de Siciliaanse Anciluzza achter met twee kleine kinderen. Ze gooit noodgedwongen het roer
om en begint, om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien, een winkeltje met typisch Siciliaanse producten. In de ruimte achter de winkel
kookt ze vissoep, kneedt ze het deeg voor ricottataartjes, laat ze de blanc-manger met amandelen inkoken en frituurt ze aubergines voor de
ratatouille. Anciluzza verwelkomt dorpsbewoners en toeristen in haar winkel en ze stilt hun honger, in alle opzichten. Zo ontdekt onze
hartstochtelijke winkelierster zowel voor als achter de toonbank de smaak van heerlijke, vluchtige liefde. 'Zoet als vijgen, fris als munt, een
zinnenprikkelende roman over Anciluzza, die tijdens een sensuele Siciliaanse zomer de smaak van de liefde leert kennen.'- Italië Magazine
Wandelen is waarschijnlijk de meest simpele en dagelijkse bezigheid die we kennen. In een wereld waar het steeds makkelijker is geworden
om ons snel en zonder fysieke inspanning te verplaatsen, laat cultuurhistorica en bekroonde bestsellerauteur Rebecca Solnit ons zien hoe
belangrijk het is om te lopen, nietig te zijn in een eindeloos landschap, te wandelen zonder te weten waarnaartoe, of te verdwalen in een
stad. Solnit verbindt de evolutie van het menselijk lichaam – ons vermogen om rechtop te staan en ons voort te bewegen – met de
belangrijkste wandelaars uit de geschiedenis en literatuur: van Kierkegaard, Thoreau en Gary Snyder tot Jane Austens romanpersonage
Elizabeth Bennet. Wanderlust is een fascinerend, persoonlijk portret waarin Solnit de diepgaande, onlosmakelijke relatie tussen wandelen en
denken blootlegt. ‘Solnit is briljant en de sociale kwesties waar ze over schrijft zijn zeer urgent.’ DE CORRESPONDENT Over Wanderlust :
‘Radicaal, menselijk, humoristisch, hartstochtelijk en belangrijk.’ ALAIN DE BOTTON ‘Een schrijver met verrassende frisheid en precisie.’
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW ‘Ik loop van kust naar kust dus neem ik Rebecca Solnits diepgravende en fascinerende Wanderlust
mee om me te laten inspireren.’ THE OBSERVER ‘Magistraal.’ THE GUARDIAN ‘Deze aangename en verhelderende geschiedenis van
het wandelen ontvouwt zich als een gesprek met een bijzonder goed geïnformeerde en breed georiënteerde medewandelaar.’ PUBLISHERS
WEEKLY ‘Het thema van Wanderlust mag gewoontjes lijken, wat zij ermee doet is ronduit fascinerend.’ L.A. WEEKLY
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Cette uvre fait partie de la serie TREDITION CLASSICS. La maison d'edition tredition, basee a Hambourg, a publie dans la serie TREDITION
CLASSICS des ouvrages anciens de plus de deux millenaires. Ils etaient pour la plupart epuises ou unique-ment disponible chez les
bouquinistes. La serie est destinee a preserver la litterature et a promouvoir la culture. Avec sa serie TREDITION CLASSICS, tredition a
comme but de mettre a disposition des milliers de classiques de la litterature mondiale dans differentes langues et de les diffuser dans le
monde entier.
Het mooiste boek over Barcelona dat ooit is geschreven - een historische klassieker De stad der wonderen is een onvergetelijke kroniek over
Barcelona tussen de twee wereldtentoonstellingen van 1888 en 1929. Een halve eeuw geschiedenis van een woelige stad, bevolkt door
dagloners, gangsters en politici. Tegen deze achtergrond vertelt Eduardo Mendoza het verhaal van Onofre Bouvila, die als dertienjarige
plattelandsjongen in Barcelona arriveert en door moord, verraad, chantage en list erin slaagt de rijkste en machtigste man van Spanje te
worden. De pers over De stad der wonderen: ‘Barcelona is in vele romans tot leven gebracht, maar zelden met zo veel vaart, fantasie en
allure. Een boek dat je niet mag missen.’ Vrij Nederland ‘De allermooiste roman over Barcelona. Brengt de turbulente expansieperiode rond
1900 in kaart in een wervelvind van ouderwets vermaak, onweerstaanbare humor en geraffineerde ironie. Groots en toch lichtvoetig.’ de
Volkskrant ‘Kostelijk, ontroerend, rijk aan anekdotes en bizarre bijzonderheden!’ NRC Handelsblad

Op 3 juli 2009 zat Lubna Ahmad Al-Hussein met vrienden in een groot restaurant in Khartoum. Plotseling viel de politie
binnen en arresteerde haar en nog elf andere vrouwen wegens hun `onfatsoenlijke kledij : onder hun traditionele tuniek
en sluier droegen ze een `sarwal , een soort broek die door de politie als verboden wordt beschouwd. Ze werd
veroordeeld tot veertig zweepslagen. Lubna was niet de enige die dit overkwam: in Sudan worden hiervoor jaarlijks meer
dan 40.000 vrouwen gearresteerd. Lubna besloot haar veroordeling wereldkundig te maken en het vonnis uit alle macht
aan te vechten. Ze wilde de situatie in Sudan aan de kaak stellen. Lubna is een voormalig journaliste die in Sudan grote
bekendheid geniet door haar wekelijkse columns. Ze werkte sinds twee jaar voor de lokale VN-missie, maar ze weigerde
de bescherming die haar werkgever haar garandeerde, nam ontslag en trok ten strijde tegen de in haar ogen
ongrondwettelijke sharia-eisen. Ze trok aan de bel bij alle internationale media en Le Monde, Libération, The Guardian,
The Times, CNN en de BBC besteedden aandacht aan haar zaak. Intussen is ze een boegbeeld van de Sudanese
emancipatie geworden.
Cameron Wolfe heeft weinig vrienden en loopt niet over van zelfvertrouwen. Samen met zijn broer Ruben bedenkt hij van
alles om hun leven interessanter te maken.
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po' di tutti e
due. Isadora ama le feste di compleanno “da umani”, e finalmente tra poco ne avrà una tutta sua, proprio come una vera
bambina! Ma con mamma e papà che organizzano le cose, il suo non sarà proprio il party che si aspettava... Altri titoli
della serie Isadora Moon: Primo giorno di scuola, Vacanza in campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza,
Guai in vista, Gita scolastica, Magie di Inverno, GiornataPage
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"Een jong meisje...een verdwijning...een profetie...een oorlog... Sinds mensenheugenis houden de clans van de
Omarheksen zich verborgen voor die van de bloeddorstige Odish, in afwachting van de komst van de uitverkorene, zoals
voorspeld in de oudste Profetie van O. De Omar, afstammelingen van Om, zijn sterfelijk, verbonden met de natuur en
kenners van haar geheime krachten, vroedvrouwen en moeder. De Odish, afstammelingen van Od, zijn onsterfelijk,
bloeddorstig, onaards mooi en machtig, maar onvruchtbaar. 2005: Alle tekenen wijzen erop dat die komst nabij is. De
14-jarige Anaíd, een verlegen, onhandig meisje, achtergebleven in de groei en bepaald niet populair op school, leidt
samen met haar moeder Selene een teruggetrokken leven in Urt, een dorpje in de Pyreneeën. Ze heeft het nog steeds
moeilijk met het overlijden van haar grootmoeder Demeter en botst het tussen Selene en Anaíd. Ze weet niets van de
geheimen die de vrouwen van de familie al heel lang met zich meedragen. Totdat de mysterieuze verdwijning van de
flamboyante, uitbundige Selene met het vlammend rode haar, Anaíd confronteert met een ongelooflijke,
huiveringwekkende waarheid die haar dwingt een lange, lange weg af te leggen vol gevaren en ontdekkingen, maar ook
vol betoverende ervaringe...
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! Isadora è grande abbastanza e non vede l’ora di andare al consueto
ballo annuale dei vampiri, purtroppo però c’è un problema. Anche lei deve partecipare al talent show vampiresco. Ma
Isadora non sa fare cose molto vampiresche, e se il pubblico ridesse di lei? Tutto è pronto per lo spettacolo: Isadora
troverà il coraggio di salire sul palcoscenico...? Altri titoli della serie Isadora Moon: Primo giorno di scuola, Vacanza in
campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita scolastica, Magie di Inverno, Giornata al Luna
Park, Pigiama party, Il Talent show Va al mare.
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! Magie, incantesimi e incontri speciali, due incredibili avventure per la
piccola vampira Isadora Moon. Due storie imperdibili a un prezzo speciale. Isadora Moon. Il talent show Isadora è grande
abbastanza e non vede l’ora di andare al consueto ballo annuale dei vampiri, purtroppo però c’è un problema. Anche lei
deve partecipare al talent show vampiresco. Ma Isadora non sa fare cose molto vampiresche, e se il pubblico ridesse di
lei? Tutto è pronto per lo spettacolo: Isadora troverà il coraggio di salire sul palcoscenico...? Isadora Moon. Magie
d’inverno La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po’ di tutti e due. Isadora ama tantissimo giocare
con la neve! Soprattutto quando i suoi pupazzi gelati prendono vita e si comportano come veri e propri bambini!
Purtroppo, però, la neve non dura per sempre e la fine del suo nuovo amico sembra segnata. Ce la farà Isadora a
salvare il suo compagno di giochi di neve?
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po’ di tutti
e due. Isadora e i suoi compagni di classe non vedono l’ora che arrivi il giorno della gita scolastica! Ma che cosa
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succede se il viaggio tanto atteso è in un vecchio e spaventoso castello, infestato da fantasmi? Tocca alla dolce Isadora
far capire ai suoi amici che a volte le cose che sembrano paurose non lo sono affatto... Altri titoli della serie Isadora
Moon: Primo giorno di scuola, Vacanza in campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita
scolastica, Magie di Inverno, Giornata al Luna Park, Pigiama party, Il Talent show Va al mare.
Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij heeft geen
identiteitspapieren bij zich en zegt geen woord, en het duurt dagen voordat men ontdekt dat hij doofstom is. Safta, een jonge zuster, voorziet
hem van papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn herinneringen op papier: een heuvelrug, een stal, een automobiel, een landhuis,
honden, spiegelkamers en samowars uit een verdwenen wereld. Safta deelt deze herinneringen, want zij groeide op in hetzelfde landhuis als
de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij als zoon van de kok, zij als dochter van de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds
groter werd - ze leerde talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef die van Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de
oorlog uitbrak, Augustin bleef achter en hun levens namen voorgoed een andere wending, om na een aantal jaar weer bij elkaar te komen.
Schilder van stilte is een intense roman over verlies en hoop.
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! Isadora è invitata a dormire a casa di Zoe, ed è eccitatissima perché non è mai stata a un
pigiama party! Ma fra le torte da infornare, lo spuntino di mezzanotte e la magica ridarella che se ti prende non si ferma più... dovranno stare
sveglie tutta la notte per riuscire a far tutto! Altri titoli della serie Isadora Moon: Primo giorno di scuola, Vacanza in campeggio, Festa di
compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita scolastica, Magie di Inverno, Giornata al Luna Park, Pigiama party, Il Talent show Va al
mare.
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po’ di tutti e due. Adora la
notte, i pipistrelli e il suo tutù nero; ma ama altrettanto l’alba, le bacchette magiche e il suo Coniglietto Rosa. Per Isadora è tempo di andare a
scuola, ma non sa qual è quella giusta per lei: la scuola delle fate o la scuola dei vampiri? Altri titoli della serie Isadora Moon: Primo giorno di
scuola, Vacanza in campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita scolastica, Magie di Inverno, Giornata al Luna
Park, Pigiama party, Il Talent show Va al mare.
‘Er is weer een Noors thrillertalent opgestaan. Wat een knap debuut!’ Zin Rechercheur Fredrik Beier wordt naar een uithoek van Oslo
geroepen om een massamoord te onderzoeken. Alles wijst op een religieuze wraakactie, maar Fredrik en zijn jonge vrouwelijke partner Kafa
Iqbal zijn ervan overtuigd dat er meer aan de hand is... De pers over Zij die volgen ‘Leest als een trein.’ de Volkskrant ‘Johnsrud heeft een
prettige, losse stijl en strooit rond met lekkere actiescènes.’ Vrij Nederland ‘Een krachtige en brede verkenning van het misdaadgenre, een
sterke mix van historie en de zeer actuele angst voor terrorisme.’ Aftenposten ‘Simpel gezegd: indrukwekkend. Johnsrud slaagt erin het
crimegenre nieuw leven in te blazen.’ Verdens Gang
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po’ di tutti e due. Isadora ama
la danza, specialmente quando indossa il suo tutù nero, e non vede l’ora di partecipare a un vero spettacolo a teatro con la sua classe. Il bel
giorno arriva, ma quando il sipario si alza... che fine avrà fatto Coniglietto Rosa? Altri titoli della serie Isadora Moon: Primo giorno di scuola,
Vacanza in campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita scolastica, Magie di Inverno, Giornata al Luna Park,
Pigiama party, Il Talent show Va al mare.
Page 4/7

Online Library Spettacolo Di Danza Isadora Moon
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po’ di tutti e due. Nella
superfantastica casa dei Moon tutto è pronto per accogliere la cuginetta Mirabella! Ma la piccola strega è una pasticciona e a farne le spese è
Coniglietto Rosa, rimpiazzato da un dolcissimo drago sputafuoco! Come farà Isadora a sistemare le cose e a riportare la pace tra i suoi
animaletti del cuore? Altri titoli della serie Isadora Moon: Primo giorno di scuola, Vacanza in campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di
danza, Guai in vista, Gita scolastica, Magie di Inverno, Giornata al Luna Park, Pigiama party, Il Talent show Va al mare.
"Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po’ di tutti e due. È il primo
giorno di scuola dopo le vacanze estive, e Isadora deve raccontare ai suoi amici come ha trascorso l’estate. Le cose per lei non sono mai
facili, e tra incredibili avventure sottomarine e fantastici incontri, anche questa volta i guai non si sono fatti attendere... Altri titoli della serie
Isadora Moon: Primo giorno di scuola, Vacanza in campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita scolastica,
Magie di Inverno, Giornata al Luna Park, Pigiama party, Il Talent show Va al mare.

Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po’ di tutti
e due. Isadora ama tantissimo giocare con la neve! Soprattutto quando i suoi pupazzi gelati prendono vita e si
comportano come veri e propri bambini! Purtroppo, però, la neve non dura per sempre e la fine del suo nuovo amico
sembra segnata. Ce la farà Isadora a salvare il suo compagno di giochi di neve? Divertiti con tantissime attività che trovi
all’interno del libro e gioca con Isadora Moon! Un magico inverno ti sta aspettando! Altri titoli della serie Isadora Moon:
Primo giorno di scuola, Vacanza in campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita scolastica,
Magie di Inverno, Giornata al Luna Park, Pigiama party, Il Talent show Va al mare.
Tijdens een vakantie twintig jaar geleden verdween Alice, de dochter van psychotherapeute Stella Widstrand, maar haar
lichaam is nooit gevonden. Als op een dag een nieuwe cliënte zich bij haar praktijk meldt, weet Stella zeker dat deze
Isabelle haar verdwenen dochter Alice is. Ze doet er alles aan om Isabelle ervan te overtuigen dat ze moeder en dochter
zijn. Maar dit is niet de eerste keer dat Stella haar dochter 'terugvindt'. De vorige keer dat dat gebeurde, werd ze
gedwongen opgenomen in een kliniek. Tegelijkertijd probeert iemand koste wat het kost te voorkomen dat Isabelle en zij
een band krijgen. Langzaam maar zeker beginnen Stella en Isabelle te twijfelen aan hun herinneringen, hun geheugen
en hun identiteit. Hoe ver is Stella bereid te gaan om haar dochter terug te krijgen? Zeg dat je van mij bent is een
overdonderend geschreven psychologische thriller verteld vanuit het perspectief van drie vrouwen. Een aangrijpend
verhaal over het verlies van je kind. Over rouw, schuld en obsessie. Elisabeth Norebäck woont in Stockholm met haar
man en twee kinderen. Ze studeerde aan de Technische Universiteit van Stockholm en werkt momenteel als
verpleegkundige. Zeg dat je van mij bent is haar debuut en werd in korte tijd verkocht aan achtentwintig landen.
Het droevige lot van een joods-Poolse weduwe die door verraad in een Gestapo-cel belandt en later, ook wegens haar
afkomst, uit Polen moet vluchten.
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Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! Isadora ha un dente che dondola! I vampiri incorniciano le loro zanne da
latte, le fate, al contrario, consegnano i denti a una fatina speciale. Isadora non sa proprio che cosa dovrebbe fare.
Finché una notte non incontra una topolina magica, che le suggerisce un’incredibile soluzione. Forse ora Isadora può
dare inizio a una nuova tradizione...semplicemente unica, proprio come lei! Altri titoli della serie Isadora Moon: Primo
giorno di scuola, Vacanza in campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita scolastica, Magie
di Inverno, Giornata al Luna Park, Pigiama party, Il Talent show, Va al mare, Va al matrimonio.
Muisje is erg nieuwsgierig. Hij wil overal in kijken, zelfs in de luiers van zijn vriendjes. Prentenboek met grote,
zwartomlijnde kleurentekeningen tegen een witte achtergrond. Vanaf ca. 2 jaar.
Fantasia wordt bedreigd door een tovenaar die zich meester wil maken van zeven talismannen, die hem onbegrensde
macht verlenen. Feeënkoningin Florina de Fleur vraagt Geronimo Stilton om hulp.
Het meisje met de vlechtjes is de nieuwe oorlogsroman van Wilma Geldof. Eerder schreef ze het indrukwekkende boek
Elke dag een druppel gif, dat bekroond is met de Thea Beckmanprijs. Freddie is vijftien jaar als de oorlog uitbreekt. Haar
moeder vangt dan al enkele jaren gevluchte joden uit Hitler-Duitsland op. In 1942 wordt Freddie en haar oudere zus
gevraagd om deel te nemen aan het gewapend verzet. De meisjes verleiden hooggeplaatste nazi’s en lokken ze het bos
in, waar ze worden gedood door verzetskameraden. Dan krijgen de zusjes zelf een pistool, en Freddie slingert heen en
weer tussen angst en moed, twijfel en trots. Gevaar voor verraad dreigt. Wie kan ze nog vertrouwen? En waarom sluit
haar vriendje Peter zich niet aan bij hen aan? Het meisje met de vlechtjes is een indringend verhaal over verraad en
vertrouwen, loyaliteit en liefde. Het is gebaseerd op het leven van Nederlandse jongste verzetsmeisje, Freddie
Oversteegen, die samen met haar zus Truus voor een verzetsgroep werkte waar later ook Hannie Schaft deel van
uitmaakte. ‘Wilma Geldof (...) toont zich met Elke dag een druppel gif onverwacht een talentvol YA-schrijver.’ Bas
Maliepaard
Judith Ragleih's echte identiteit is verborgen onder een flink aantal lagen. Maar nu ze ingesloten is tussen de Russische maffia
aan de ene kant en een corrupte Italiaanse agent aan de andere, heeft ze een kunststukje nodig om het er leven van af te
brengen. Ze moet ervoor zorgen dat een vals meesterwerk bij het veilinghuis waar ze ooit assistente was verkocht wordt voor 150
miljoen pond. Dit is bijna onmogelijk zonder haar nieuwe identiteit prijs te geven, maar dat doen brengt een nog groter risico met
zich mee...
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata e il papà, invece, è un vampiro. Lei è un po’ di tutti e due.
Isadora non vede l’ora di fare la damigella d’onore per il matrimonio della zia. Finalmente potrà indossare il suo vestito nuovo,
comprato apposta per l’occasione! Ma la cugina birichina, invitata anche lei alla cerimonia, decide di fare scherzi antipatici a tutti
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gli invitati... e ben presto le cose precipitano: la festa diventa davvero un gran pasticcio! Isadora riuscirà anche questa volta a
sistemare le cose e garantire il lieto fine agli sposi? Altri titoli della serie Isadora Moon: Primo giorno di scuola, Vacanza in
campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita scolastica, Magie di Inverno, Giornata al Luna Park,
Pigiama party, Il Talent show, Va al mare, Va al matrimonio.
Solotoneel van de auteur, werkzaam bij het Werkteater, over de relatie tussen hem en zijn moeder.
De feeënkoningin uit Fantasia is ontvoerd door de gemene heks Stega. Geronimo Stilton (ik-figuur) besluit te helpen. Hij beleeft
daarbij veel spannende avonturen.
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! Quando Isadora vince una vacanza al mare per tutta la famiglia non riesce a
crederci. Costume, occhiali da sole e via... Si parte per la spiaggia! Ma una nuova sfida la aspetta: la sua amica sirena ha bisogno
di lei per salvare una tartaruga marina e ripulire il mare da pericolosi rifiuti. Tra speciali conchiglie e magiche bolle, Isadora è
pronta per una nuova avventura in fondo al mare! Altri titoli della serie Isadora Moon: Primo giorno di scuola, Vacanza in
campeggio, Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in vista, Gita scolastica, Magie di Inverno, Giornata al Luna Park,
Pigiama party, Il Talent show Va al mare, Va al matrimonio.
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