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Beskrivning
Författare: Véronique Tadjo.
Mamy Wata, vattnets drottning, får höra att ett hemskt
monster plågar folket i byarna. Hon lägger sig på lur för
monstret, men upptäcker att han är en sorgsen och ensam
varelse. Genom sång och dans får Mamy Wata monstret att
skratta, och åter förvandlas till sitt rätta jag.
Véronique Tadjos sprakande färger och poetiska sagoberättande återger den afrikanska
kulturen med livlig glöd på varje sida.
Mamy Wata och monstret vann Unicefs pris 1993 och räknas som en av Afrikas 100 Bästa
Böcker från 1900-talet.
Mamy Wata och monstret finns som 5 tryckta böcker: svenska
med arabiska, engelska, franska, tigrinska och swahili; och som
8 tvåspråkiga e-böcker: svenska med arabiska, engelska,
franska, litauiska, polska, swahili, tigrinska och ungerska.
www.mantralingua.com: info@mantralingua.com
Läs mer om boken, hitta musik och film, inspirationsmaterial mm.
http://www.ndio.se/bocker/bocker/mamy-wata/
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1:a upplagan, 2017. Köp Mamy Wata och monstret (arabiska och svenska) (9789187547294)
av Veronique Tadjo på campusbokhandeln.se.
Mamy Wata och monstret (arabiska och svenska) · Véronique Tadjo Häftad. ndio kultur &
kommunikation, Sverige, 2017. Jämför priser · Lägg boken i din Jämförelsekorg. 4.
Māmī Wātā wa-al-ghūl. Mamy Wata och monstret : arabiska & svenska. av Véronique Tadjo
(Bok) 2017, Arabiska, För barn och unga. Bilderbok. Veronique Tadjo skildrar kampen
mellan det goda och det onda. Vattnets drottning Mamy Wata delar generöst med sig av sitt
vatten till alla levande varelser. Men hon är inte.
3 feb 2017 . 6 april Mamy Wata-myten. Veronique Tadjo, författare och . RANKENSTEIN Mary Shelley och hennes monster 7 mars. Hör en av våra mest populära . Berättas på arabiska
och svenska i ett lekfullt samspel mellan berättarna Agnes Branting och Isa Aouifia. För alla
från 6 år och uppåt. Tid: 28/2 kl 14.00
. svenska Start of the Day – Morgonsamling Wild Animals – Vilda djur Birds in your Garden –
Trädgårdens fåglar 70:+ ljudfil 40:-/språk 80:inkl ljudfiler med djurläten 80:- inkl ljudfiler med
fågelsång och lockrop Kulturer möts Papa Diops taxi 50 :- Förtrollad frukt Mamy Wata och
monstret 120:- Makwelane och krokodilen 120.
Mamy Wata och monstret (arabiska och svenska). Véronique Tadjo. Häftad. ndio kultur &
kommunikation, Sverige, 2017. ISBN: 9789187547294. ISBN-10: 9187547295. Priser för 1 ex.
Ändra Antal.
9 jun 2017 . Medverkar: Fredagen kl. 09.30-12.30 på Garvaren: Världen knackar på – om att
leka fram sagor från världen tillsammans med flerspråkiga barn (workshop). Lördagen kl.
11.00 på Ljungby museum: Mamy Wata. Lördagen kl. 14.00 i konsthallen på Ljungby
bibliotek: Havsjungfrun och monstret. Lucas Stark.
Mamy Wata, vattnets drottning, får höra att ett hemskt monster plågar folket i byarna. Hon
lägger sig på lur för monstret, men upptäcker att han är en sorgsen och ensam varelse. Genom
sång och dans får Mamy Wata monstret att skratta, och åter förvandlas till sitt rätta jag.
Véronique Tadjos sprakande färger och poetiska.

fattarförbund, Svenska Akademien och afri- kanska företrädare i Sverige (ambassadörer och
diasporan). ... dags hemma i Algeriet talar arabiska. Hon ser sig som tillhörande två kulturer –
den .. den till svenska översatta Mamy Wata och monstret(Trasten 2008). Hon skriver på
franska, översätter själv sina böcker till.
Skolverket (2012) har tagit fram bedömningsstödet Nya Språket lyfter! i ämnena svenska och
svenska som andraspråk för lärare i .. och ställde frågan om eleven tror att Mamy Wata kan få
monstret att bli glad och hur. Mamy Wata i så fall går tillväga. ... främst läsa böcker på
arabiska. Eleven sa att hon brukar läsa varje.
På svenska finns ”Minaret”, 2008 och novellen ”nånting gammalt, nånting nytt” i
novellsamlingen Kärlek x 21 (2010). ”Med sin slöja och nedslagna blick är Najwa osynlig för
andra, .. Barnboken ”Mamy Wata och monstret” (2008) har hon både skrivit och illustrerat. (
Läs om Véronique Tadjo som bilderbokskonstnär och.
19 maj 2009 . Folkhemmets skuggbilder - en kulturanalytisk genrestudie av svensk
kriminalfiktion i film och tv. Ekholm & Tegebjer Förlags AB. 91 978 86048 .. Muhsen,
Hamudi. Fatat albajaa (Pelikanernas tjej på arabiska). Visionmedia Kronoberg HB . Mamy
Wata och monstret. Tranan och Trasten. 978-91-85133-89-5.
Svenska och arabiska, somaliska, turkiska. Engelska och albanska, arabiska, bengali, franska,
gujarati, italienska, kinesiska, panjabi, persiska, mulle meck spel, portugisiska, serbokroatiska,
somaliska, spanska, tamil, tjeckiska, turkiska, tyska, urdu och vietnamesiska. Fast Alfons .
Mamy Wata and the Monster. See more.
gratis date mp3 dejta chatt login Mami Wata | dejta chatt ezzouhour African Water spirits. tv 3
dejting jönköping tv 3 dejting . Monster. [nätdejting kiruna kommun]. svensk dejtingsida
gratis online dejta med gifta Mapinguari | dejtingsida för interner kunde Brazilian Giant sloth.
nätdejting profil facebook kontaktannons dejt.
Traditionella arabiska ramsor om siffror. Bok i kartong. Författaren Thagrid al-Najjar. Titeln i
svenska bibliotekskataloger Iḥnā al-thalāthah sawā #bilderböcker #arabiska #taghreednajjar
#arabicchildrensbooks #arabiskabarnböcker .. Veronique Tadjos andra bok på svenska efter
min favorit "Mamy Wata och monstret"!
16 jun 2017 . date night outfit Lyssna och spela med i en spännande saga om en havsjungfru
som möter ett förtrollat monster. Kan vi hjälpa Mamy Wata att bryta förtrollningen? date night
outfit casual Plats: Konsthallen, Ljungby Bibliotek. date night outfit pinterest Pris: 30:- date
night outfit winter 14.00: Henrik Hallgren.
Traditionella arabiska ramsor om siffror. Bok i kartong. Författaren: Thagrid al-Najjar. Titeln i
svenska bibliotekskataloger: Iḥnā al-thalāthah sawā #bilderböcker #arabiska #taghreednajjar
#arabicchildrensbooks #arabiskabarnböcker .. Veronique Tadjos andra bok på svenska efter
min favorit "Mamy Wata och monstret"!
Zhu Chengliang är känd i Sverige för bilderna till "Räven, farfar och jag" av Xu Lu. .
Veronique Tadjos andra bok på svenska efter min favorit "Mamy Wata och monstret"! . "Vår
skattkammare" innnehåller översättningar från bland annat italienska, serbiska, japanska,
koreanska, engelska, arabiska, spanska och franska.
En sagoverkstad där vi jobbar med boken "Mamy Wata och monstret" av författaren
Veronique Tadjo. . asylsökande, flyktingar och papperslösa initierat av konstnären Ahmet
Ögüt. Språkcafeet är öppet för alla som vill lära sig grunderna i svenska och arabiska men
också träffa nya vänner och dela erfarenheter och tankar.
31 mar 2017 . Hon växte upp tvåspråkig, skolad i både arabiska och franska, med den
dialektala arabiskan från hennes födelseland som en del av hennes liv och fantasi. Källa:
Poetry Foundation. even if I must . På svenska finns bland annat barnboken "Mamy Wata och
monstret". Källa: Leopard förlag * Det är dags att.

29 nov 2017 . Traditionella arabiska ramsor om siffror. Bok i kartong. . Titeln i svenska
bibliotekskataloger: Iḥnā al-thalāthah sawā öcker öcker #bilderböcker #arabiska
#arabiskabarnböcker #arabicchildrensbooks #taghreednajjar .. Veronique Tadjos andra bok på
svenska efter min favorit "Mamy Wata och monstret"!
Resurser på arabiska till PENpal. penpallogomindre. Bockarna . Idrottsdag i arabiska djungeln
Jill. Newton. ISBN 9789187547591 200:- Mamy Wata and the Monster Véronique Tadjo. ISBN
9789187547294 200:- Pinocchio och de riktiga pojkarna Magda Brol . Augustus and his smile
(ljudfil också på svenska). Augustus.
7 jul 2010 . Den stora behållningen är utan tvekan Veronique Tadjos sjudande bilder." Åsa
Warnqvist, Svenska Dagbladet Länkar: Mamy Wata och monstret - Åsa Warnqvist i Svenska
Dagbladet Bokfakta: Författare och illustratör: Veronique Tadjo Originalets titel: Mamy Wata
et le monstre. Översättare: Matilda Wallin
2205875669 9789177231240. biobesöket arabisk av eva thors rudvall innbundet romaner
nettbokhandel ... mamy wata och monstret av veronique tadjo innbundet nettbokhandel.
TANUM. 89 kr. Click here to ... det industriella sverige kunskapsarvet 1897 2002 av fritz
innbundet nettbokhandel. TANUM. 489 kr. Click here.
Pris: 230 kr. häftad, 2017. Tillfälligt slut. Köp boken Mamy Wata och monstret (arabiska och
svenska) av Véronique Tadjo (ISBN 9789187547294) hos Adlibris.se. Fri frakt.
398231. Omslagsbild. Mamy Wata och monstret (arabiska och svenska). Av: Tadjo,
Véronique. Utgivningsår: 2017. Medietyp: Bok. 398234. Omslagsbild · Ronja Rövardotter
(arabiska). Av: Lindgren, Astrid. Utgivningsår: 2017. Hylla: Hsg,uf. Medietyp: Bok. 393154.
Omslagsbild. Lughz al-mustashfá. Av: Widmark, Martin.
16 dec 2010 . Nallescenen pryddes med illustrationer ur Veronique Tadjos Mamy Wata och
monstret. Ett möte mellan fyra bilderboksskapare från två kontinenter: Christian Epanya
(Kamerun), John Kilaka (Tanzania) samt Sassa Burengren och Sara Gimbergsson från
Sverige. Christian Epanya diskuterar och signerar på.
16 feb 2009 . Mamy Wata besökergrottan där monstret sover om nätterna och upptäcker att
han bär på en stor sorg. Hennes medkänsla väcks när han ligger där . det en bilderbok utgiven
som mjukband. Det är den typ av bok som bara Trasten och möjligen ett fåtal andra förlag i
svensk barnboksutgivning skulle bjuda på.
8 nov 2012 . Jag är mycket glad över att den kommer att översättas till svenska. Ibn Battuta är
en biografi över den berömde arabiske resenären. Den ingår i en serie böcker jag skriver för
att introducera viktiga historiska arabiska personligheter för nya generationer. Den riktar sig
till barn mellan 7 och 10 år. Det finns.
. den svenska utgåvan av sin bok Ynari, som kom direkt från tryckeriet till mässan. Ondjaki
signerar böcker efter sitt framträdande på Nallescenen. Vepor med bilder ur Papa Diops taxi
inramade Barnens torg. Nallescenen på Barnens torg var dekorerad med illustrationer ur
Veronique Tadjos bok Mamy Wata och monstret.
Mamy Wata och monstret (arabiska och svenska). av Tadjo, Véronique. Förlag: ndio kultur &
kommunikation; Format: Pocket; Språk: Utgiven: 2017-04-04; ISBN: 9789187547294. Köp på
AdlibrisKöp på Bokus.
Det fantastiska är att man förstår en hel del som svensktalande även när hon berättar på
arabiska och tvärtom. .. 0 Karin Sohlgren – Mamy Wata free 70:- ai1ec4694@www.ljungbyberattarfestival.se 20170903T173913Z Vuxen Det lär finnas hundratals
blomsternamn som syftar på jungfru Marias liv, mysterier och dygder.
tvärvetenskapligt forskningsprogram om de svenska etermediernas uppkomst och utveckling.
Stiftelsen har .. genererar nya barnsliga melodisk- rytmiska mönster som blir karakteristiska

för den nya barnvisan. .. andra språk såsom hebreiska, ungerska, arabiska, tjeckiska m.fl..
GENRE/FUNKTION. Repertoaren i.
Mamy Wata och monstret vann Unicefs pris 1993 och räknas som en av Afrikas 100 Bästa
Böcker från 1900-talet. Mamy Wata och monstret finns som 5 tryckta böcker: svenska med
arabiska, engelska, franska, tigrinska och swahili; och som 8 tvåspråkiga e-böcker: svenska
med arabiska, engelska, franska, litauiska, polska,.
Passar för 5-7 år (enligt förlaget) Albanska, arabiska, bengaliska, bosniska, dari, engelska,
kantonesiska, panjabi,ryska, somali, Spanska, svenska, turkiska ML-Titel nr 157 Goal! .. MLtitel nr 373 Mamy Wata and the monster Mamy Wata Vattnets drottning måste ta itu med ett
monster som terroriserar människor och djur.
Veronique Tadjos andra bok på svenska efter min favorit "Mamy Wata och monstret"! "Den
vackra fågeln och regnet" handlar om torra årstiden och regnets betydelse för både människor
och djur. Tadjo kommer från Elfenbenskusten och i sina barnböcker inspireras av den
afrikanska berättartraditionen. Originalet på franska.
Mamy Wata får höra att ett fruktansvärt monster är elakt mot människorna i byarna. Hon
väntar på monstret men när han visar sig förstår hon att han är en ledsen och ensam varelse.
Med sång och dans får Mamy Wata monstret att skratta. Titeln finns också på svenska med:
arabiska, engelska, portugisiska, somaliska,.
26 aug 2016 . Har du en ljudfil med t ex svenska/tigrinja, kan du enkelt växla språk och lyssna
en sida i .. hinduiska mönster. Passar för 5-8 år (enligt förlaget). Ljudfiler finns på språken:
Arabiska, Bengali, engelska, Franska, Gujarati, Hindi, Nepali, panjabi, polska, spanska, tamil,
urdu .. Mamy Wata and the monster.
e-Bok Mamy Wata och monstret (arabiska och svenska) av Véronique Tadjo Genre:
Bilderböcker & Pysselböcker e-Bok. Mamy Wata, vattnets drottning, får höra att ett hemskt
monster plågar folket i byarna. Hon lägger sig på lur för monstret, men upptäcker att han är en
sorgsen och ensam varelse. Genom sång och dans får.
Vilka ikke etniskt vita huvudpersoner/centrala personer i filmer och böcker riktade till barn
under 10 år känner du till??.
Mamy Wata får höra att ett fruktansvärt monster är elakt mot människorna i byarna. Hon
väntar på monstret men när han visar sig förstår hon att han är en ledsen och ensam varelse.
Med sång och dans får Mamy Wata monstret att skratta. Titeln finns också på svenska med:
arabiska, engelska, portugisiska, somaliska,.
Traditionella arabiska ramsor om siffror. Bok i kartong. Författaren: Thagrid al-Najjar. Titeln i
svenska bibliotekskataloger: Iḥnā al-thalāthah sawā #bilderböcker #arabiska #taghreednajjar
#arabicchildrensbooks #arabiskabarnböcker #arabiska #bilderböcker #taghreednajjar
#arabiskabarnböcker #arabicchildrensbooks.
Skönlitteratur al-Abnudi, Abdarrahman, Egypten, al-Mawt. 'ala al-asfalt, Death on the Asphalt.
Achebe, Chinua, Nigeria, Arrow of God, 1964. Achebe, Chinua, Nigeria, Things Fall Apart,
1958. Allt går sönder, 1967*. Aidoo, Ama Ata, Ghana, Anowa, 1970. Almeida, Germano de,
Kap Verde, O testamento do Sr. Napumoceno.
På svenska introducerades boken av förlaget Trasten och kommer nu i billighetsupplaga i En
bok för alla. www.tranan.nu, www.ebfa.se och www.bokspindeln.se. Idéer till sagolek och
verkstad utifrån boken: SaMTala med barnen om budskapet i boken. Hur hjälper Mamy Wata
det olyckliga monstret? Varför blev prinsen.
Söker du efter "Mamy Wata och monstret (arabiska och svenska)" av Véronique Tadjo? Du
kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och
den levereras direkt hem i brevlådan. Information från förlaget.
Boktips på barnböcker som är utgivna på flera språk än ett där det ena språket stöder det

andra. Älskade svenska bilderböcker kan läsas tillsammans med sina översatta "tvillingar".
Från England kommer parallellspråkiga bilderböcker på engelska och en mängd olika språk,
ett fåtal är översatta till svenska, till andra finns.
5 sep 2014 . De är som tidigare nämnts relativt outforskade inom svensk konstvetenskaplig
forskning. Jag har ... återkommande historiska mönster, i det här fallet slaveri och
exploatering.53. Utifrån den ... Mammy Wata dyrkas av yoruba och flera andra västafrikanska
folk.115 Det finns flera olika berättelser om henne.
André Neves från Brasilien är på turné på svenska bibliotek inom Internationella bibliotekets
barnboksveckan. På bilden under besöket på Stadsbiblioteket i Uppsala. Snart kommer också
hans fina bilderböcker på portugisiska finnas att låna! På svenska kom det ut ”Tom” 2016.
#författarbesök #portugisiska #bilderböcker.
Traditionella arabiska ramsor om siffror. Bok i kartong. Författaren: Thagrid al-Najjar. Titeln i
svenska bibliotekskataloger: Iḥnā al-thalāthah sawā #bilderböcker #arabiska #taghreednajjar
#arabicchildrensbooks #arabiskabarnböcker .. Veronique Tadjos andra bok på svenska efter
min favorit "Mamy Wata och monstret"!
ARTIKELARKIV. Nyhetsbreven för afrikanska trummor och dans i Sverige. Ange eventuell
sökfras: .. (Annons 17-05-17). DANSWORKSHOPS MED MAMY TOURÉ 20-21 MAJ I
MALMÖ! (Annons 17-05-16). UTÖKAT SCHEMA på .. (Annons 13-08-05). Kurs i Arabiska
Trummor, (Annons 13-08-05). Trumkurs i djembe på.
originalspråk arabiska efterord Jonathan Morén . Svenska Dagbladet. 3 vår 2015. »[Det är]
banne mig det bästa jag läst på länge i prosaväg. Det är berättarglädje som ger läsglädje, och en
inblick i en för mig annorlunda kultur.« BTJ, Bo Blom innehåll .. Tadjo, Veronique. Mamy
Wata och monstret (2008). To, Hoai.
30 dec 2013 . satt han spænd i hela kroppen - likt det hela var ett Svenskt Mæsterskap i Sumobrottning. - han såg ej - att mæstarens hand - var till før att rena eleven - ifrån just viljan att
vinna. & - på detta sett - få kroppen att automatiskt bøja sig - under Allah Subhæna wata aalas
Vilja. - mer & mer. - liknade han en.
Oikean tuotteen löytäminen ei ole ikinä ollut helpompaa. VERTAA.FI:ssä svenska barnvisor
vertailet tuhansia tuotteita ja löydät parhaat hinta-laatu.
Shqiptar / Albanska Shqiptar, i rritur - Albanskt för vuxna. Shqiptar, djalë fëmijë - Albanskt
för unga och barn  اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﮫ/ Arabiska  ﻛﺘﺐ ﻋﺮﺑﯿﮫ ﻟﻠﻜﺒﺎر- Arabiskt för vuxna  ﻛﺘﺐ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﯿﺎﻓﻌﯿﻦArabiskt för unga och barn. Dansk / Danska Dansk, vuxen - Danskt för vuxna. Dansk, unga
og barn - Danskt för unga och barn
[svenska & tigrinska] = Mamy Wata och monstret. Av: Tadjo, Véronique. Språk: Tigrinja.
Klicka för att sätta betyg på Māmy Wātān ʾeti ċerāqen. Hylla: ufHsic. Bok i serie (1 st) Bok i
serie (1 st), Māmy Wātān ʾeti ċerāqen. Markera: Mardrömsakademien (2008). Omslagsbild för
Mardrömsakademien. Av: Lorey, Dean.
Mamy Wata et le monstre (2016). Omslagsbild för Mamy Wata et le monstre. Mamy Wata och
monstret. Av: Tadjo, Véronique. Språk: Franska. Klicka för att sätta betyg på Mamy Wata et le
monstre. Bok i serie (1 st) Bok i serie (1 st), Mamy Wata et le monstre. Markera:.
26 jan 2017 . Mamy Wata och monstret vann Unicefs pris 1993 och räknas som en av Afrikas
100 Bästa Böcker från 1900-talet. Mamy Wata och monstret finns som 5 tryckta böcker:
svenska med arabiska, engelska, franska, tigrinska och swahili; och som 8 tvåspråkiga eböcker: svenska med arabiska, engelska, franska,.
Boken är förberedd för PENpal - det finns ljudfiler att ladda ned gratis svenska, kinesiska och
engelska, engelska och albanska, arabiska, bengali, franska, gujarati, hindi, japanska, kinesiska
och… Costello, Dolores Det går visst! Sienna får inte vara med och leka brandman med Jakob
och Erik. Kulturer möts – här vill jag.

20 okt 2010 . Och så Piet Grobler, också från Sydafrika, vars bok Makwelane och krokodilen
översatts till svenska har tilldelats Peter Pan-priset på mässan. Veronique Tadjo har i Mamy
Wata och monstret skapat en bok som är lika mycket konst som berättelse. Förlagen Trasten,
Tranan och Hjulet har gett ut ett flertal.
Tadjo, Véronique, 1955- (författare, illustratör); [Mamy Wata and the monster Franska &
Svenska]; Mamy Wata et le monstre = Mamy Wata och monstret : [franska & svenska] / v
skriven och illustrerad av Véronique Tadjo ; Översättning till franska: Annie Arnold ;
Översättning till svenska: Matilda Wallin; 2016; BokBarn/ungdom.
. al-rusūm al-tawḍīḥīyah min iʿdād: Frīyā Blākwūd ; [översättning från svenska till arabiska:
Mohammed Abu Ramela & Mohammed Abdelhady]. Av: Kobald, Irena. Av: Blackwood,
Freya. Utgivningsår: 2017. Markera. 152103. Māmī Wātā wa-al-ghūl = Mamy Wata och
monstret : [arabiska & svenska]. Av: Tadjo, Véronique.
Kroppsvärme. Även om de flesta fiskar är växelvarma finns det arter som inte följer detta
mönster. ... Man kan säg att FN är som den svenska riksdagen fast den har hand om hela
världen och består av representanter från olika länder. . Dessa språk är arabiska, kinesiska,
engelska, franska, ryska och spanska. Fem av de.
Mamy Wata och monstret (arabiska och svenska) · Mamy Wata och monstret (dari och
svenska) · Mamy Wata och monstret (engelska och svenska) · Mamy Wata och monstret
(franska och svenska) · Mamy Wata och monstret (somaliska och svenska) · Mamy Wata och
monstret (swahili och svenska) · Mamy Wata och.
24 apr 2017 . Det fantastiska är att man förstår en hel del som svensktalande även när hon
berättar på arabiska och tvärtom. . 14.00 Karin Sohlgren – Havsjungfrun och monstret För
barn från 3 år. Lyssna och spela ... LÖRDAG 11.00 Karin Sohlgren – Mamy Wata Upplev en
levande afrikansk myt med rötter i historien.
Flykten - en bok om att tvingas lämna allt / al-Hurub (svenska och arabiska). Fordon i min
lilla . Gurras grävskopa. Hallå, boken åt upp min hund! Harguden Isopo En ainumyt från
Japan. Havsmonster i knipa. Hej alla djuren! Hej Gruffalon: Titta och hitta. Hej Gruffalon: .
Mamy Wata och monstret/Mamy Wata et le monstre.
Det finns böcker på andra språk än svenska på flera av biblioteken i Borås. bild på barn som
läser. På stadsbiblioteket hittar du närmare 25 000 böcker, cd-böcker och dvd-filmer, på 39
olika språk. På barnavdelningen finns cirka 6 000 barn- och ungdomsböcker på andra språk.
Här hittar du också tidningar och tidskrifter på.
André Neves från Brasilien är på turné på svenska bibliotek inom Internationella bibliotekets
barnboksveckan. På bilden under . På arabiska av Fatima Sharafeddine - en prisbelönad
barnboksförfattare från Libanon. Vill du söka boken i . Veronique Tadjos andra bok på
svenska efter min favorit "Mamy Wata och monstret"!
"A Study in Scarlet" (svensk titel "En studie i rö.. Visa hela. 3, 08-03-08. "A Study in Scarlet"
(svensk titel "En studie i rött") är Doyles första berättelse om Sherlock Holmes .. Mamy Wata
och monstret · Tadjo. Afrikansk barnbok med oväntat många likheter med européiska sagor.
0, 10-02-01. Mangabibeln · Akinsiku. Tänkt att.
och då tänkte vi - vi bakar in texten i bullen.och då gör vi först på svenska och sedan på
engelska. Det är enklast så. .. och då kanske,,,kanske.. kanske..att jag får syn på en bottombottom wata wata - men jag ställer mig tveksam till att en ubåt skulle sticka upp framför
ögonen på mig i den skärgård jag befinner mig i.
Punktskrift (8); Bok (5886); Bok och CD (17). Språk. Arabiska (16); Engelska (17); Finska
(15); Svenska (7352); tkn (18). Ämnesord. Barn- och ungdomslitteratur (889); Bilderböcker
(3584); Förmänskligade djur (1212); Pojkar (455); Småbarnsbilderböcker (748). Målgrupp.
Barn (7363); Vuxna (18). Publiceringsår. 2013 (330)

Mångspråksbiblioteket har ett antal böcker som även finns på svenska och som då alltså kan
användas som tvillingböcker. Vi har en hel del . Vi har många olika bilderböcker på arabiska
och en hel del av dem har vi i flera exemplar. Utmärkt att låna för att .. Mamy Wata och
monstret finns på några andra språk. Är det den.
4 jan 2012 . Du kanske också vill läsa. Aisopos fabler. Baobagodis. Finurliga Mama Sambona.
Lila och regnets hemlighet. Mamy Wata och monstret. boksymbol. Ålder: allålders. Språk:
svenska. Genre: bilderböcker. Ämne: Afrika En bok i världen humor. Bokmärk permalänken.
8 feb 2017 . 6 april Mamy Wata-myten. Veronique Tadjo, författare och . RANKENSTEIN Mary Shelley och hennes monster 7 mars. Hör en av våra mest populära . Berättas på arabiska
och svenska i ett lekfullt samspel mellan berättarna Agnes Branting och Isa Aouifia. För alla
från 6 år och uppåt. Tid: 28/2 kl 14.00
Mamy Wata, vattnets drottning, får höra att ett hemskt monster plågar folket i byarna. Hon
lägger sig på lur för monstret, men upptäcker att han är en sorgsen samt ensam varelse.
Genom sång samt dans får Mamy Wata monstret att skratta, samt åter förvandlas till sitt rätta
jag. Véronique Tadjos sprakande färger samt.
Somaliska Svenska på REA! AlltidREA är Sveriges största REA-sajt och idag har vi 1 604 983
rabatterade produkter. Fynda Somaliska Svenska billigt här!
Lööf, Ḥikāyat al-tuffāḥah al-ḥamrāʾ, Arabiska, 1, -. Barkow, The Buskers of Bremen,
Arabiska, 1, -. Tadjo, Mamy Wata and the monster, Bengali, 1, -. Barkow, The Buskers of
Bremen, Bengali . Lindgren, Emils hyss nr 325, Svenska, 1, CD. Lindgren, Emils hyss nr 325,
Svenska, 1, -. Stark, Kan du vissla Johanna, Svenska, 1.
29 aug 2011 . Tadjo, Véronique: Mamy Wata och monstret. Widmark, Martin: Gustava & Tex .
Alkoblawi, Hussam: Alwisam : illustrerad referensordbok : omfattande svensk-arabisk
ordbok. Asker, Kristina: Skrivhjulet . Johnson, Anders: Garpar, gipskatter och svartskallar :
invandrarna som byggde Sverige Källsäter, Eva:.
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