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OMSCHRIJVING

Pinda de Panda(verhaal en tekeningen: Paul Geerts)Een bezoek aan een gebied waar een kweekprogramma
voor pandaberen is opgestart, de fabelachtige schoonheid van de bergen bij Guilin en de overdonderende
aanblik van het keizerlijke terracottaleger legden de basis voor dit boek. Mo en Jade spelen opnieuw de
hoofdrol samen met het draakje Plakapong, maar de echte ster in dit humoristische en spannende verhaal is
Pinda, een ongemanierde, eigenwijze panda met een gouden hart. En het zou geen Paul Geerts-verhaal zijn
als er ook niet een mooie levensles verstopt zat in dit fantastische avontuur.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Roland is inmiddels al dertien weken aan het ruilen in de webserie Van Pinda Naar Panda. Vorige week
zag je hoe hij tevergeefs probeerde te ruilen bij drie ...

De panda komt voor in delen van oostelijk Azië, meer specifiek het centrale deel van China. De panda is
bekend in de provincies Gansu, Sichuan en Shanxi.

De reuzenpanda is herkenbaar aan zijn zwart-witte tekening. Hij eet bijna alleen maar bamboe. Panda's zijn
zeldzaam: ze komen voor in bamboebossen in China.
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Lees verder...
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