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Barnkultur från Palestina Storasyster Manal kan inte se, men hon berättar underbara sagor för oss varje kväll.
Men en kväll är Manal ledsen. Hon kan inte komma på några nya sagor att berätta. Vad har hänt? Vad kan vi
göra? Tamer-institutet i Ramallah fick ALMA-priset för sitt arbete med att stimulera barns läsning och
skrivning på Västbanken och i Gaza. I samarbete med Tamer presenterar Bokverket två barnböcker från
Palestina på svenska. Från 3 år. Maya Abu-Alhayyat är en erkänd poet, som också har publicerat barnböcker,
romaner och noveller. Maya ansvarar nu för en skrivarworkshop i Birzeit i Palestina.
Tro det eller ej, men de senaste decennierna har bara fyra (. Vår systers sagokista. Till Bok- och
biblioteksmässan presenterade det lilla förlaget Bokverket de två första barnböckerna från Palestina som
någonsin har översatts till svenska. Manal berättar sagor varje kväll, fast hon inte kan se.
Vår systers sagokista Maya Abu-Alhayyat är en palestinsk barnboksförfattare. Sohlberg. Beställ nu.
Pris: 142 kr. Vår systers sagokista av Maya Abu-Alhayyat 3-6 år inbunden, 2015, Svenska, ISBN
9789186413125. 00 avg rating, 8 ratings, 6 reviews) and Vår systers sagokista (2. Lubna Taha is the author of
Wonder Travels in Mysterious Lands دالبلا يف ةبيجع تالحر. Vår systers sagokista handlar om en familj

bestående av fem barn. Vår systers sagokista. Barnböckerna 'Den lilla hemligheten' av Yara Bamieh och 'Vår
systers sagokista' av Maya Abu-Alhayyat. Författaren Noura Noman, från Förenade arabemiraten, såg att
hennes barn, liksom deras vänner uteslutande läste på engelska och att den arabiskspråkiga litteratur som fanns
tillgänglig helt enkelt inte lockade dem. Utan Sveriges bibliotek så finns inte vi på BTJ. Barnkultur från
Palestina Boken Vår systers sagokista, är den första barnboken från Palestina, som är översatt till svenska. 50
avg rating, 2 ratin. Mamma brukar tjata på dem att de ska sova, men de kryper upp i Manals säng och lyssnar
på hennes magiska berättande. Vår systers sagokista. Köp. Vår systers sagokista - Maya Abu-Alhayyat och
Lubna Taha (Palestina, men skaparna är från Libanon och Tyskland) Den lilla hemligheten - Yara Bamiyeh.
Provläs boken gratis direkt på din iPhone, iPad, Android eller dator.

