The Winter's Tale
Forlag:

HarperCollins Publishers

Serie:

Collins Big Cat

Antall sider:

56

Sprak:

Engelsk

ISBN/EAN:

9780008179502

Utgivelsesar:

2017

Kategori:

E-bøker

Forfatter:

Alan Gibbons

The Winter's Tale.pdf
The Winter's Tale.epub

Alan Gibbons movingly retells the ultimate story of jealousy. When King Leontes banishes his whole family,
after suspecting his wife's infidelity, he destroys everything that matters to him. But, even utter devastation
can be healed with the gift of time and a little love.
Diamond/Band 17 books offer more complex, underlying themes to give opportunities for children to
understand causes and points of view. Text type: Fiction from our literary heritage Curriculum links: English:
fiction from the literary heritage
Filmatiseringen av Mark Helprins eventyrklassiker Winter’s Tale fra 1983, er regissør og manusforfatter
Akiva Goldsmans (I Am Legend, Fringe) hjertebarn. Fantacy og kjærlighet i et mytisk New York, mirakler,
skjebner, kampen mellom godt og ondt Fantacy og kjærlighet i et mytisk New York.
En fortelleing som. Denne tidløse historien om romantikk og skjebner som krysser hverandre er skrevet og
regissert av Oscar®-vinner* Akiva Goldsman. I 1800-tallets legenda.
Denne tidløse historien om romantikk og skjebner som krysser hverandre er skrevet og regissert av
Oscar®-vinner* Akiva Goldsman. I 1800-tallets legenda. Lei og se filmen Winter's Tale med Colin Farrell,
Russell Crowe, Lucy Griffiths, Matt Bomer, Brian Hutchison, Jessica Brown-Findlay. Se filmer online på

Viaplay.no En kald vinternatt bryter innbruddstyven Peter Lake (Colin Farrel) seg inn i et gigantisk
herskapshus på Upper West Side i New York.
Huset ser forlatt ut, men. Gå til kassen. Handlekurv 0 Produkter "Winter's Tale" av Mark Helprin - Se
omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell. ""The Winter's Tale" (Arden
Shakespeare.Third Series)" av William Shakespeare - Se omtaler, sitater og terningkast. Se beste pris på
Winter's Tale. Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du skal kjøpe på nett. Specs: Blu-ray, Drama

