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Agnes & Elias Våhlund

DEEL 4

DE WOLF KOMT

De gevaarlijkste schurk van de stad, Wolfgang, heeft
de burgemeester gegijzeld en wil haar alleen vrijlaten
in ruil voor het Rode Masker. Hij wil Lisa al heel lang
te grazen nemen en lijkt nu een manier gevonden te
hebben haar in handen te krijgen!
Lisa weet niet wat ze moet doen - haar eigen huid
redden of zichzelf overgeven om de burgemeester vrij
te krijgen?
Gelukkig krijgt ze hulp uit totaal onverwachte hoek.
Maar in hoeverre kan ze haar nieuwe ‘vrienden’
werkelijk vertrouwen?

ELIAS & AGNES VÅHLUND

De gevaarlijkste schurk van de stad, Wolfgang,
heeft de burgemeester gegijzeld en wil haar alleen
vrijlaten in ruil voor het Rode Masker. Hij wil Lisa
al heel lang te grazen nemen en lijkt nu een manier
gevonden te hebben haar in handen te krijgen!
Lisa weet niet wat ze moet doen - haar eigen huid
redden of zichzelf overgeven om de burgemeester
vrij te krijgen?
Gelukkig krijgt ze hulp uit totaal onverwachte
hoek. Maar in hoeverre kan ze haar nieuwe ‘vrienden’ werkelijk vertrouwen?

ELIAS & AGNES VÅHLUND
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Lisa komt terug in Handboek voor Superhelden, deel 5

VERDWENEN

een superheld mag nooit z’n
ware identiteit prijsgeven.
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Een snelle, opwindende en heerlijke serie over een meisje dat zelf de touwtjes in handen
neemt. Maak kennis met deze moderne Pippi Langkous die beschikt over superkrachten!

€ 12,50 / 112 bladzijden / Gebonden / NUR 280 / 15 x 21,5 cm / 978 90 8967 302 2

