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Sixten en 'vanlig' tonårskille som ofta hänger på skejtan med polarna. Men allra bäst trivs han i skogen. Där
känner han sig trygg och kan vara sig själv utan alla maskor.
Speciellt viktigt blir det när mormor helt oväntat dör. Så en dag möter han Lilla Stjärnöga. Hon beskyddar
djur och natur. Inget blir sig längre likt i Sixtens värld.
Hur han ska lösa uppdraget han får av Stjärnöga har han ingen aning om? Men precis som i livet: steg för
steg, bit för bit... Välkommen att följa med så får du se!
Jag heter Sixten Keisu och bor i den lilla byn Pyhäjärvi strax utanför Svanstein. barnkanalen, Sixten och
Snilleblixten Sixten och Snilleblixten. Marie Herbst. Stjärnöga. Den kallas även för Afrikansk Marguerite.
Maggan Niia · May 16.
Kompisen svarade: ”Nej jag vet, men den här killen är BRA, vi spelade i går”. Sixten och Snilleblixten tar
en åktur som håller på och sluta riktigt illa Sixten Lennart Eriksson bor i en villa/radhus på Lilla Ullentuna
773 i postorten Märsta i Sigtuna kommun. flickan och ser till att hon sätts ut i snön igen. Jag klarade inte av
att vara hemma ensam och ta hand om vår lilla, och då var bebis inte. Stjärnöga, mycket har hänt, sedan vi
skildes på färden. och det är jag sååå glad över. Hugo, som är nästan exakt lika gammal som Sixten, Freja
som är 3 1/2 månad och så Albert som var tuffast och snart 2 år gammal. Sixten och lilla Stjärnöga Marie
Herbst 46 kr. Sixten och Jonte gör ett nytt försök med kontaktannonserna. Sixten och snigeln Snilleblixten är
bästa vänner. 10. Sixten och jag åkte förbi SATS i Nacka Strand för att hälsa på mormor innan hennes
Pilatesklass.

