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Ana Maria Machado är internationellt känd som författare. Hon föddes i Rio de Janeiro och har studerat språk
och litteratur i Brasilien, Frankrike och Italien. Ana Maria Machado började skriva böcker 1969 och har
sedan dess publicerat mer än hundra titlar. Hon fick Hans Christian Andersen-medaljen år 2000. 2003 blev

hon invald i Brasilianska Litteraturakademin som den första barnboksförfattaren; 2011-2013 var hon
Akademins president.Rosana Faría föddes i Venezuela 1963. Hon studerade teckning på Neumanns institut
för teckning och ägnar sig åt grafisk design och illustration. För sina illustrationer till Sötnos mottog hon ett

hedersomnämnande i NOMAs illustrationstävling, vilken stöddes av det japanska Asien- och
Stillahavscentret för UNESCO. 2007 tilldelades hon Bolognamässans pris Ragazzi New Horizons.

Obra Para criangas 1. Jararaca Perereca och Tiririca av Rosana Faría Bound Book Bog med hård ryg og stift
omslag i høj kvalitet. Un conejo blanco blanco enamorado de una niña negra negra quiere ser bonito y oscuro

como ella.

Jararaca

Pages can include considerable notesin pen or highlighterbut the notes cannot obscure the text. Jararaca
Perereca och Tiririca. Jararaca Perereca och Tiririca. Aí a jararaca pulou pra cima deles pois é pularia. Ablak
bezárása. Tekijän nimeä. Hasta que se encontraron entre hierbas y basura en el terreno enmarañado una noche
muy oscura. Bland de översatta bilderböckerna hittar vi Jararaca Perereca och Tiririca av Ana Maria Machado
och Rosana Faría. Perereca er en frø Jararaca er en slange og Tiririca er vildtvoksende græs. Jararaca Perereca
och Tirirrica MACHADO ANA MA Látogatók 10. Av Bie Linne. Slangen Jararaca beslutter sig for at gå til

angreb. Skip to main content.sg. FREE shipping on qualifying offers.

 

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

https://myksigbokre.art/books1?q=Jararaca, Perereca och Tiririca

