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Descripción
En les pàgines d'aquest llibre es revelen els secrets més ben guardats dels contes contats
i sense contar: sabates i botes, fades padrines i follets, carbasses i pèsols, vestits guarnits
i robes invisibles...

Coneixes la Reina de Suntiam?
Has estat alguna vegada al palau Intrincat?
Has sentit a parlar de la fada Miraquethovaigdir?
Has tafanejat el tocador de la princesa Belluguet?
Ets capaç de distingir el drac de la princesa Epistolar d'un drac comú?
Sabries dir quina de les fades del bosc és la més petita i esmunyedissa?
O descriure les ales d'arna rosenca?
Potser no saps el nom de les flors que creixen als jardins dels gnoms
o amb quina delicadesa els elfs Papallona cuiden els cucs de seda.
Tal vegada no has llegit la rondalla de la bruixa Hermínia
ni ningú t'ha parlat mai de la poció per fer callar els galls de bon matí.
O pot ser no coneixes la col·lecció de barrets del Barreter Foll

o la recepta de les galetes del Màgic d'OZ...
Tot això, i molt més...

Avis batalletes i avies rondinaires. Avis moderns i avis antics. Avis que es passen les tardes
mirant la televisió i avis que es passen el dia al parc empentant gronxadors. Tots, tots ells,
estan en aquest llibre. Hi ha avis que tenen les butxaques plenes de petons, de caramels,
d'històries i batalles. Hi ha avis que naveguen.
https://infallible-lovelace-40e42f.netlify.com/diccionarios-y-lenguas-de-especialidad-vseminario-de-lexicografia-hispanica-fuera-de-coleccion-8484391426.pdf .. 0.1
https://infallible-lovelace-40e42f.netlify.com/trencanous-el-el-conte-de-fades-de-nadal-perexcel-lencia-8496708071.pdf 2017-11-16T18:01:17+07:00 daily.
Inventari Dels Contes De Fades (LUMEN IL.LUSTRATS), RAQUEL DÍAZ REGUERA
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
Editorial Lumen. #abuelasdelaaalaz #lumen #libros #librosparaniños #abuelas #librosinfantiles
#unamamanovata ❤ www.unamamanovata.com ❤. Del libro "Catálogo . Érase dos veces,
una segunda oportunidad para los cuentos de siempre #niños #cuentos #unamamanovata
△△△ www.unamamanovata.com △△△.
7 Abr. 2010 . ara el conte. Afirmar que la novel·la gràfica és més literària, per exemple, que les
historietes curtes publicades a les revistes de còmic dels anys 80 a. Espanya .. per publicar un
gros volum del Voyage au bout de la nuit abundantment il·lustrat per Tardi. La solució del
llibre il·lustrat pot semblar excessiva-.
chosocial lyrics al ikhwa cbc drama egypt olean ice rink olean ny chamber cholinerge wirkung
viagra kakva nas zima ocekuje 2013/14 earl grollman memories as3 dynamic text field oiseau
mort superstition lyrics ringo rama roselyn domingo sa forevermore may 20 clock signal in
digital circuitry dexin varder kapuyt oso407.
Available now at AbeBooks.co.uk - ISBN: 9788448844622 - Encuadernación de tapa dura BEASCOA - Book Condition: Nuevo - COLECCION: LUMEN IL.LUSTRATS.
Fax 93 487 30 08. Correu-e clijcat@clijcat.cat. Web www.clijcat.cat de l'abc a l'sms exposició
monogràfica. Saló i Setmanes del Llibre Infantil i Juvenil d'abril de .. Una col·lecció que
presenta contes il·lustrats amb la transcripció del text a la llengua de signes catalana.
REYNOLDS .. Imagina… Barcelona: Lumen, 2003.
Inventari Dels Contes De Fades (LUMEN IL.LUSTRATS): Raquel Díaz Reguera:
Amazon.com.mx: Libros.
1. nov 2017 . stafviper.xyz Intro:Updated spiegazione opzioni binarie demographics by zip

code Quake,They Bleed Pixels - 2 keys. Er hat sich auf die Bereiche Projektmanagement,
defense. VTC makes no representation that materials in the site are appropriate or available for
use in other locations, government.
9 Mar 2012 . Les cançons acaben formant part de la cultura popular i la memòria col·lectiva,
s'integren dins de la història i formen part d'ella. En Cancionero general de franquismo: 1939 1975, de Manuel Vázquez Montalbán, publicat per Crítica, podem llegir l'interessant inventari i
l'analisi que ens fa l'autor. Cançons.
15 Oct. 2012 . En la notícia anterior us presentàvem els contes que han arribat a la Biblioteca
especialment dedicats a nen i nenes fins a 7 anys. Ara els hi . Preciós àlbum il·lustrat del qual
poca cosa podem dir perquè el que realment val la pena és disfrutar-lo pàgina a pàgina.
Catàleg de .. Inventario de animales.
Inventari dels contes de fades. AutorRaquel Díaz Reguera; ColeccionLumen il.lustrats;
TematicaInfantil; Editorial / Sello LUMEN INFANTIL; Fecha publicación11/2015; Edad
recomendadaA partir de 7 años; IdiomaCatalán; Formato y PaginasTAPA DURA, 80;
ISBN9788448844622; Descarga gratuitaEpub, ebook, Word,.
https://laxmanjanat.firebaseapp.com/moments-per-no-oblidar-torrelles-de-llobregat-19301940-vibook-B00ODC03QM.pdf 2017-09-16T12:51:05+07:00 daily 0.1 ..
https://laxmanjanat.firebaseapp.com/navarra-y-el-nacionalismo-vasco-ensayohistoricopolitico-sobre-las-senas-de-identidad-originaria-del-B002GYV92Q.pdf.
Sé el primero en comentar Inventari dels contes de fades; Libro de Raquel Díaz Reguera; Irene
Pons Julià (tr.) Ediciones Beascoa; (12/11/2015); 80 páginas; 32x23 cm; Este libro está en
Catalán; ISBN: 8448844629 ISBN-13: 9788448844622; Encuadernación: Cartoné; Colección:
Lumen il·lustrats, 150782; 17,05€ 17,95€.
El Dijous 11 d'abril a les 19:30h a l'Ateneu Candela, des de la Llibreria Synusia us convidem a
conèixer el món il·lustrat de Conrad Roset. De la mà d'"Ensueños" (ed. Lumen) ... De la mà de
Kim Amate, l' il·lustrador del conte, us proposem passar una tarda entre abelles i ruscs,
juntament amb els més. Etiquetes: infantil.
Finalment, en la categoria d'àlbum il·lustrat, ha sobresortit El banc blau, d'Albert Asensio
(publicat per Babulinka en català i castellà). En cada cas, un membre del jurat del Premi llegia
l'acta i comentava els motius de la decisió, i feia a mans la distinció als autors i editors
guardonats, els quals dirigien unes paraules al.
Versets de les Valls: Ous,ous, bones pasqües al rector. Ous en la pallissa, bastonades a la tia
Lluisa. Agraïn a Josep Cascant Ribelles tota la informació que hem recolpilat per fer aquest
post. Us recomanem la lectura del llibre d'Alvar Monferrer, La salpassa, editat per la
Generalitat Valenciana (1995). La il·lustració és.
RAQUEL DIAZ REGUERA: Inventari Dels Contes De Fades (LUMEN IL.LUSTRATS) - neues
Buch. ISBN: 8448844629. Pasta dura, [EAN: 9788448844622], Beascoa, Beascoa, Book, [PU:
Beascoa], Beascoa, 9298577011, Categorías, 9535742011, Arte y Fotografía, 9569643011,
Artesanía, Hobbies y Hogar, 9569842011.
de recobrament nacional? Catalina Valriu pag.53 pag.24 pag.12. Qyasi un manifest pago 3. La
irrevocable modernitat del llibre. Jean-Louis. Lisimachio pag.4 pag.2. L'entrada al món de ...
il·lustrat en colors per ]unceda. Me'l regalaren els meus .. ment podríem trobar un altre conte
de fades 1'argument del qual hagués.
1 Abr. 2016 . Felipe (del Grup “Biblioteca i cinema” del Cobdc), Sílvia. Cantos i Susana Peix
(per a l'apartat de la LIJ), Jaume. Vilarrubí i Héctor Calvet (del Grup “Biblioteca i Còmic” del
Cobdc), l'equip de la Biblioteca de l'Escola Superior de Música de Catalunya, Minerva Galván,
Beatriu Cajal,. Eva Matamoros i Jordi.
3 Nov 2015 . [Barcelona] : Rosa dels Vents, 2015. - 302 p. : il., gráf. ; 23 cm. DL B 21558-

2015. - ISBN 978-84-15961-60-4. 1. Ciencia-Obras de divulgación. 2. Ciencia-Obras satíricas ..
La princesa de les fades / Rosie Banks ; traducció de Jordi Vidal i .. Contes clàssics / il·lustrats
per María Pascual ;. [adaptació dels.
19 Oct. 2011 . El modernisme a les teves mans. 58. • Matinal radiofònica i televisiva. 59. •
Secrets de museu. 59. • Terrassa, territori postal. 60. • Un castell de conte. 60. • Una casa ... per
salvar la seva família de Fades, el venjatiu déu dels inferns ... sempre van carregades de la
seva maleta d'àlbums il·lustrats i entre.
Colección: LUMEN IL.LUSTRATS. -5%. 19,95 €. 18,95 €. IVA incluido. En stock (Entrega en
24-48 h). Añadir a la cesta. Sinopsis. Un llibre per recordar aquells moments tan dolços que
vas viure amb la teva avia. Hi ha àvies en tots els confinis de la Terra. Tots hem conegut a una
o a moltes, a les nostres o a les dels altres.
Images de Rubens en el M useo del Prado, Madrid, 1977, pp. such as the Tribute M oney, now
in San Francisco 3, 8, 9-14 (repr. in colour) 26-27; Cat. Exh. Madrid .. Rubens's picture
correctly il lustrates the ancient (broad) bean (Vicia faba). occurred later. 12. .. It seems likely
that this was its Inventaris, 1930, p. 211, no.
Titulo: Inventari dels contes de fades (lumen il.lustrats) • Autor: Raquel dÍaz reguera • Isbn13:
9788448844622 • Isbn10: 8448844629 • Editorial: Beascoa • Encuadernacion: Tapa blanda.
Términos y condiciones de compra: • Toda compra está sujeta a confirmación de stock, la cual
se realiza dentro de los primeros 5 días.
Disponible ahora en Iberlibro.com - Gastos de envío gratis - ISBN: 9788448844622 Encuadernación de tapa dura - BEASCOA - Condición del libro: Nuevo - COLECCION:
LUMEN IL.LUSTRATS.
INVENTARI DELS CONTES DE FADES | 9788448844622 | En les pàgines d'aquest llibre es
revelen els secrets més ben guardats dels contes contats i sense contar: . 01/11/2015; Idioma :
Catalán; Autores : DÍAZ REGUERA,RAQUEL; Traductores : PONS JULIÁ, IRENE;;
NumeroPaginas : 80; Coleccion : LUMEN IL.
Llibres recomanats, novetats editorials, els més venuts, agenda literària, gestió bibliogràfica.
Narrativa, humanitats, llibres infantils i llibre pràctic.
32 títulos de 'Díaz Reguera, Raquel (1974-)'. Cuando las niñas vuelan alto. El bolso rojo. El
ratón más grande del mundo. Mis pequeños placeres. Hi ha res més avorrit que ésser una
princesa rosa?.
Som una llibreria generalista amb un fons molt ampli de títols, donant especial relleu a les
publicacions locals, amb una voluntat de servei i millora constant. . LUMEN IL.LUSTRATS.
VISTA RÀPIDA. INVENTARI DELS CONTES DE FADES | 9788448844622 | DÍAZ
REGUERA, RAQUEL | Llibreria Drac -.
Sota aquesta premissa, Maria Diamantes ha il·lustrat 14 dissenys icònics amb el títol Icones del
disseny que es pot visitar fins al 9 de juliol a l'espai Mínim (Via ... A la Bretanya, perduda en
un mar de druides i de fades, tinc el privilegi d'ensenyar el català a una quarantena d'estudiants
encuriosits que no es deixen.
12 Nov 2015 . Inventari dels contes de fades, libro de . Editorial: Lumen. Libros con 5% de
descuento y envío gratis desde 19€.
15 Des. 2010 . suport de Madrid. 3Pàgina 50. DISSABTE. 2010. EL AÑO DE LOS
CAMPEONES. El deporte español se corona como el mejor del mundo. El deporte ..
DIMECRES. 72. 15 DE DESEMBRE DEL 2010. 'El método Dukan ilustrado'. Dr. Pierre
Dukan. Integral. Mètode il·lustrat per aprimar-se sense passar.
Avies de la a a la z. , Diaz Reguera,Raquel, 19,95€. Un llibre per recordar aquells moments tan
dolços que vas viure amb la teva avia. Hi ha àvies en tots el.
ABUELOS DE LA A A LA Z Raquel Díaz Reguera, 2015 Editorial: Lumen Infantil (Colección

Lumen Ilustrados) ISBN: 9788424654474 96 páginas Género: relatos infantiles ilustrados (7-8
años): familia, per… . Il·lustradora: Carme Sala. Editorial: Proteus. Ressenya: Una altra petita
.. Inventari dels contes de fades (Lumen).
del qual pren el títol. Una novel·la realista, Dues ratlles vol dir positiu (La. Galera) de Joan
Botta i Orfila, va guanyar el premi Ciu- tat d'Olot de narrativa juvenil. .. filla del carboner,
il·lustrats amb personalitat per Núria Feijoó i Montse Gisbert, respectivament. Allò que senten
i pateixen els infants és tema d'al- guns contes.
978-84-488-4462-2. Agotado. Pedir el libro 'Inventari dels contes de fades' 17,95 euros · Ver
portada del libro · Inventari dels contes de fades · Diaz Reguera, Raquel · Lumen LUMEN
IL.LUSTRATS Nº01, Nov/2015, 17,95.
Agbetiata, Komia; Nambou, Yao Contes du Togo Cle, 1980 4 euros. Agencia per la qualitat del
sistema universitari Guia per al disseny d'un perfil de formacio. Enginyeria quimica 2006 3
euros. Aguadero, Francisco Comunicacion social integrada 1993 8 euros. Aguado Bleye, Pedro
Compendio de Historia de España (2.
il·lustrat i presentat com a publicacions per a nens i nenes. És el cas de Cançó de saltar ... del
document establert per Lluïsa Julià en l'inventari de Fons Maria-Mercè Marçal, seguit del
número de caixa, .. conte de fades– que en lloc d'admirar-se en un estany s'esguarda en un toll
(an admiring. Bog), una hipàl·lage,.
15 Set. 2016 . L'il·lustrat alemany, com sabem, va fer del concepte de forma un element clau
de la seva reflexió transcendental. Tanmateix, cal deixar ben clar que el present tampoc no és
un estudi aprofundit de la filosofia o de l'estètica de Kant, sinó la mostració que algun tret del
Formalisme s'explica satisfactòriament.
9 Jul. 1983 . Revolució, iberisme i postmodernitat en la cultura catalana dels anys setanta.
Víctor Martínez-Gil. 183. La poética de Narcís Comadira: un itinerario .. veu alta el conte «El
Perseguidor» de Julio Cortázar sense que aconseguís ... «Qu'il eût été fade d'être heureux» va
respondre'm el Miquis amb aquell.
Inventari dels contes de fades (Lumen). ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa
rosa?.MP4. CEIP EL · Online StoriesMultimediaThere AreCharming PrinceThe
StereotypesStoriesStoriesPreschool Ideas.
This Pin was discovered by Biblioteca Summa Aldapeta. Discover (and save!) your own Pins
on Pinterest.
El Bosc de les Fades, Barcelona: See 1234 reviews, articles, and 618 photos of El Bosc de les
Fades, ranked No.10 on TripAdvisor among 782 attractions in Barcelona.
. 2017-05-09 daily 0.5 https://www.claret.cat/es/libro/JUEGO-CON-ADHESIVOS-EN-LAGRANJA-2-GALLINA-840814870 2017-05-09 daily 0.5
https://www.claret.cat/ca/llibre/HONORABLES-849388971 2017-05-09 daily 0.5
https://www.claret.cat/es/libro/INVENTARI-DELS-CONTES-DE-FADES-844884462 2017-0509.
Tradiciones, obsesiones y excepciones del cine francés contemporáneo leídas desde 'Holy
Motors', de Leos Carax Santiago Fillol 7 La intimidad del género. .. el multirreportaje
estructurado como si de una road-movie se tratara, lo vemos con Bestiari Il·lustrat (20102012), con Mapa Sonoro (desde 2010) o con La mitad.
:P "Minha Princesa Africana" apresenta a história de um jovem brasileiro e sua grande paixão
por Marinela, uma… .. Lá dentro, deparou-se com uma grande árvore no centro de uma
instigante biblioteca e foi recepcionada por um exótico corvo albino, que a informou sobre
uma ... Inventari dels contes de fades (Lumen).
Inventari dels contes de fades (Lumen il.lustrats, Band 150782) | Raquel Díaz Reguera, Irene

Pons Julià | ISBN: 9788448844622 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und
Verkauf duch Amazon.
beso antes de desayunar, un - raquel diaz reguera - loguez ediciones. beso antes de desayunar,
un. raquel diaz reguera. $ 15.500. $ 11.630. Dcto $ 3.870 (25%). Stock Disponible. 25.
Agregando al carro. Inventari Dels Contes De Fades (LUMEN IL.LUSTRATS). RAQUEL
DÍAZ REGUERA. $ 24.660. $ 22.190. Dcto $ 2.470.
El elefante Mainú siempre ha oído hablar de la amistad, y muy intrigado por saber qué aspecto
tenía, salió en su búsqueda. Por el camino se econtrará una zebra sin rayas, un pingüino que
estornuda, una tortuga que no sabe nadar, un mono despeinado. http://rabel.jcyl.es/cgibin/abnetopac?
DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL exposició monogràfica Saló i Setmanes del
Llibre Infantil i Juvenil d abril de 2010 a desembre de 2011 CLIJCAT. . Les fades. Il lustr.
Subi. Barcelona: Baula, (Capsa de Contes; 4) ISBN Un conte amb la lluna i el sol de
protagonistes. però sobretot amb un munt de fades que ho.
i il·lustrat per Mara Pastor Granell, és una divertida proposta diri- gida als primers lectors . ris
per a captar l'atenció dels xicotets: joguets que parlen, aventura, un món de fantasia i il·lusió.
Una història ben construïda per a conéixer les xicotetes coses que fan la .. nades contes de
fades per la seua am- bientació en móns.
Inventari Dels Contes De Fades (LUMEN IL.LUSTRATS), RAQUEL DÍAZ REGUERA
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre España y Buscalibros.
Fou un il·lustrat i devot rei cristià: la seva carta escrita a Bonifaci als volts de l'any 747 revela
les seves habilitats diplomàtiques i dóna un cop d'ull rar a la vida d'un governant .. Ca
n'Almirall és una obra del municipi de Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès) inclosa en
l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Titulo: Inventari dels contes de fades (lumen il.lustrats). Autor: Raquel dÍaz reguera. Isbn13:
9788448844622. Isbn10: 8448844629. Editorial: Beascoa. Encuadernacion: Tapa blanda.
En concreto, mis libros Los hijos del Edén; El viaje secreto de Leonardo da Vinci; Los
mensajes ocultos de Leonardo da Vinci; y Temas de Historia Oculta, nuestro pasado robado ...
Auster, Paul El conte de Nadal de l'Auggie Wren 3 euros ... Berleley, Anthony El caso de los
bombones envenenados Lumen, 2011 5 euros
A la memòria de l'Albert Arnalot, del seu somriure, de la seva passió, de l'estima a la natura,
que ell practicava amb fidelitat, de la seva implicació i compromís, .. I finalment van posar el
nom dels autors i il·lustradors del nostre petit gran llibre. . Em faria molta il·lusió que això fos
així, espero impacient la vostra resposta.
Empieza a leer Inventari dels contes de fades (LUMEN INFANTIL) de Raquel Díaz Reguera en
Megustaleer. . Formato, páginas: TAPA DURA, 80; Medidas: 228 X 318 mm; ISBN:
9788448844622; EAN: 9788448844622; Temáticas: Infantil; Colección: Lumen il.lustrats; Edad
recomendada: A partir de 7 años.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 105.900 - Compra en cuotas. Encuentra más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
NO HE FET ELS DEURES PERQUÈ.. / Davide Cali. Ed. Andana.Quantes excuses hi ha per no
fer els deures? Sempre pots dir que uns reptis gegants van envair el teu barri, o que uns follets
et van amagar tots els llapis. I fins i tot pots explicar que aquell petit problema que vas tenir
amb les plantes carnivores. En aquest.
1997 Nationaal Centrum voor de Plastische Kunsten van de 16de en de 17de Eeuw. British
Library ... de Rubens en el Museo del Prado, Madrid, 1977, pp. .. 62, also recording (p. 96) an
anony mous print which copies it in reverse; cf. The Il lustrated Bartsch, XXVIII, ed. S.

Boorsch and J. Spike, New York, 1985, p. 201. 7.
El nostre plantejament inicial és que a través del conte il·lustrat es facilita la didàctica de les
ciències .. no tan sols com una invitació a preservar, a emmagatzemar en els inventaris del
passat, sinó també com .. D'aquesta manera, Egan analitza la passió que desperten els contes de
fades, com també les narratives.
gonista d'aquest conte descobreix coses inima- ginables del regne submarí. PRIMERS
LECTORS. CARRASCO. INGLÉS,. Aita- na. Gran recull de mentides. Gran recull de
mentides il·lustrades il·lustrades. Tàndem, 2008. Inventari il·lustrat de les típi- ques frases que
diem als infants quan no sabem què respondre o no ens.
Editor:ONADA, EDICIONS Autor:GIRON, JESUS Codigo Interno:L 768800803400000.
disponible. producto. INVENTARI DELS CONTES DE FADES Editor:LUMEN EDITORIAL,
S.A.. Autor:DIAZ REGUERA, RAQUEL Codigo Interno:L 905701808800000. según plazo
editor. producto. INVENTARI IL.LUSTRAT D'ANIMALS
17 Des. 2015 . En aquests contes escrits en rodolins per Roger Roig i il·lustrat amb molt detall
per Hugo Prades ens expliquen com en Patufet aprèn i es diverteix en família. El llibre sense
dibuixos .. Lumen infantil us presenta un Inventari de contes de fades de la mà de Raquel Díaz
Reguera. En les pàgines d'aquest.
https://storage.googleapis.com//robbydillongdrf.appspot.com/la-casa-el-cesid-agentesoperaciones-secretas-y-actividades-de-los-espias-espanoles- . daily 0.1
https://storage.googleapis.com//robbydillongdrf.appspot.com/las-voces-del-cuerpo-2coleccion-debate-B00HQ0K4DA.pdf 2017-10-14T05:37:45+07:00 daily 0.1.
Àlbum il·lustrat Naoko, una noia japonesa, no vol seguir les tradicions que s'imposen a les
dones; ella vol estudiar literatura. En el seu intent de portar a terme el seu pla, es fa passar per
un noi i s'enamora, però el seu amor sembla condemnat. No obstant això, l'amor sempre
triomfa al final. Il·lustracions: Benjamin.
6 Juny 2008 . La cocaïna és la droga més consumida entre els pacients joves, mentre més d'un
terç del total d'usuaris són depenents de l'alcohol. EL JARDÍ .. Il·lustr. Paula Alenda. [et al.]
Madrid: Anaya, 2007. D'interès general. Recull molt extens de contes de fades i bruixes. Hi
trobareu contes tradicio- nals, però.
Catecismo De La Perseverancia, Ó, Exposicion Histórica, Dogmática, Moral, Litúrgica,
Apologética, Filosófica Y Social De La Religion Desde El Principio Del Mundo Hasta Nuestros
Dias, 1. PDF Download · Catálogo Monumental de España; Provincia de Álava Inventario
general de los monumentos históricos y artísticos.
Inventari Dels Contes De Fades (LUMEN IL.LUSTRATS). 17,05 EUR; Envío no especificado.
Disfruta de un envío rápido y un servicio extraordinario comprando a Vendedores Excelentes.
Inventari il.lustrat dels animais amb cua (Ciencia-Animais extraordinàrios). 15,20 EUR; +6,62
EUR envío. Disfruta de un envío rápido y.
Carta a un hijo. Kipling, Rudyard Ilustrador: Evangelista, Mauro. El poema Carta a un hijo, al
que también se conoce como If, escrito en 1910 por Rudyard Kipling, es un poema íntimo y
rotundo que nos insta a reflexionar sobre la responsabilidad de nuestros actos y la importancia
de mantenernos firmes aun en las.
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