Julia En Haar Vissen Bob En Bep (Dutch Edition)

Na een paar weken wist Julia het zeker.
Bob en Bep verveelden zich in de kleine
kom. Ze dacht na over een plan om ze de
wijde wereld in te sturen... Als Julia haar
vissen de wijde wereld in stuurt beleven ze
het avontuur van hun leven! Zal zij ze ooit
terug zien?
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