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Combining a heartwarming family story, a magical adventure, and amultilingual primer on Chinese language,
The MagicBrush tells the story of Jasmine, a young girl who learnsChinese calligraphy from her Agong, or
grandfather. As Jasmine learnshow to paint the characters for dragon, fish, horse, friend, and more, she and
Agong are magically transported to the wondrous world they arecreating. But when Agong passes away,
Jasmine must find a way for theirspecial paintings to live on. Could her baby brother Tai-Tai be thekey? The
Magic Brush, beautifully rendered intraditional cut-paper, is perfect for young readers and their parentsto
share, steeped in Chinese traditions and full of magical adventure.
Norsk nettbutikk med stort utvalg av kjente merkevarer innen hår-, sminke- hudpleie og parfyme. Hos oss
sparer du garantert mye - Vi har alltid gode tilbud! Ren mineralmakeup Fri frakt - Rask levering med sporing
- Fullstendig sortiment - Kostnadsfri betalingsutsettelse Leter du etter Travutstyr på nettet? Finn stort utvalg
av Travutstyr fra Horze.no nå! Gratis frakt over 599 kr. Vi er din leverandør av materialer til fluebinding og alt
innen fluefiskeutstyr. Produkter fra Simms, Patagonia, LTS, Eikre-fly, RIO, Orvis, Hardy, Vision og mange
fler. Trenger du rideutstyr? Vi tilbyr topp kvalitets rideutstyr til de beste priser på vår hestebutikk på nett:
horze.no. Rettetang, Gi håret ditt profesjonell behandling og skal elegante frisyrer med BaByliss Air
hårstyler.RettetangStyling og velvære Kjøp rideklær, heste- og hundeutstyr på nett eller i butikk! Hööks
Hestesport er Skandinavias ledende foretak innen hestesportsutstyr og har et bredt sortiment.
Norges største nettbutikk innen sminke, hudpleie, parfyme og skjønnhet Et pudder som er et ''must'' blant dine
sminkeprodukter! BareMinerals Original Foundation er et silkemykt pudder som gir huden en feilfri og
satengaktig overflate. Sminke og skjønnhet. Sponsede produkter og affiliatelinker. Hei dere, Tror dere jeg ble
glad da jeg fikk en mail fra Makeup Geek med spørsmål om jeg hadde lyst.

