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Descripción
En Salomón té 7 anys, un somriure de dents molt blanques i la pell del color de la xocolata. La
seva família el va anar a buscar a l'Àfrica quan tenia sis mesos, tot i que ell no ho recorda. Un
dia que és al jardi i dibuixa, arriba un ocell blau, espavilat i una mica burleta, que li desperta la
memòria.

go, que la hibridación, el mestizaje o el trueque de culturas están en la base .. Larreula, Enric,
El nen nou i diferent, Barcelona: Cruïlla, col. . Merino, José Mª., El oro de los sueños, Madrid:
Alfaguara, col. Serie. Roja, 1986, 186 pp. (ISBN: 84-204-4122-8). Moure, Gonzalo, Maíto
Panduro, XII Premio Ala Delta, ilust. Fer-.
Per pasqua, la benedicció de la Palma i sense deixar enrere la tradició, ajunteu-vos a taula a
gaudir de la mona de xocolata. Autèntiques obres d'art que duren ben poc però que vesteixen
les il·lusions dels més petits. I a l'Abril, tots a fer l'ullet a la cultura, amb la setmana del llibre,
dies de museus, activitats el carrer,.
parapente y otras modalidades de vuelo como el ala delta y los ultraligeros. Al vuelo sin .. une
série de packs touristiques qui combinent rafting et canoë-kayak avec des ... de xocolata. Al
sud, ja a Lleida, la ciutat de la Seu Vella, candidata a Patrimoni de la Humanitat, a la zona de
l'horta la família Blanch elabora les.
Al País Valencià també hi ha bones notícies i una d'elles és l'aparició d'u- na revista distinta i
allunyada dels tò- pics que caracteritz en els habitants d'a- questa terra. N ex e. D eb ats
valencians és un lloc de trobada per a l'intercanvi d'i- dees. Aquest primer nú mero està dedicat a un ambiciós debat: Què vol ser. Espanya.
Les obres d'Olga Xirinacs a la Biblioteca. Bio i bibliografia a: . CONVERSA AMB OLGA
XIRINACS "Els detalls fan que un relat, el que sigui, no es mostri tan abstracte, toqui de peus
a terra. .. El monstruo peludo (Ala Delta (Serie Roja)) de Henriette Bichonnier ✿ Libros
infantiles y juveniles - (De 3 a 6 años) ✿. El Grito de.
Com en el cas de la e, la millor manera de distingir una o oberta d'una o tancada és parant
atenció a la pronúncia. .. una bona ta__a de xocolata desfeta. .. Formació del femení: 1.
Afegint una -a al masculí. gat → gata nen → nena. El fet d'afegir la -a pot produir una sèrie de
canvis en la paraula femenina. Canvis.
Biblioteca VdM ha descubierto este Pin. Descubre (¡y guarda!) tus propios Pines en Pinterest.
Apúntate y gana uno de los libros de la colección Ala delta serie roja . Ala delta serie roja.
Colección de la editorial Edicions Baula · 21 libros . El nen de xocolata. En Salomón té 7 anys,
un somriure de dents molt blanques i la pell del color de la xocolata. La seva família el va anar
a buscar a l'Àfrica quan tenia sis mesos,.
&quot;Per tu i el teu bebè&quot; Cofre regal https://barcelonakids.com/ca/baby/outdoorbaby/egg0-babyhome-black 0.9 2017-11-28T09:48:14+01:00 weekly .. un 4x4, fer piragüisme
riu avall, volar amb un avió ultralleuger, saltar amb ala delta, practicar el parapent, anar de
cacera, o baixar pistes de neu fent eslàlom.
S'han impulsat una sèrie d'accions que ens han de conduir a fer dels nostres alumnes uns
lectors que .. selectiu que permetrà al nen passar de la gramàtica universal a la gramàtica
particular de la comunitat de .. embolicat en una aventura nocturna a la recerca del pastís de
xocolata que es troba a la cuina. Els nois i.
31 Des. 2001 . El Grup Àmbit organitza un any més la festa de Cap d'any a La Farga de
L'Hospitalet, amb tres ambients diferenciats i entrada vàlida per a les festes que ... recull una
sèrie de testimonis que donen una bona idea de la brutalitat d'aquesta especial "guerra contra el
terrorisme" i els drames que causa en la.
. 0.9 2017-10-20T12:28:07+02:00 daily http://www.joguinessomnis.cat/7033large_default/furreal-jj-el-meu-gosset-saltarin.jpg Furreal JJ el meu Gosset Saltarín .. Fabrica
de xocolata https://www.joguinessomnis.cat/ca/joguines-imitacio/46021792-cefachef-palets-dexocolata.html 0.9 2017-10-20T12:22:50+02:00 daily.
El secretari sempre havia considerat que aquell advocat autodidacte era capaç de guanyar
qualsevol cas. 5. El pacient predilecte del psiquiatre era un monarca golafre i tranquil, addicte
a la xocolata. 6. El degà de la facultat era un cèlebre filòleg, parent d'un arquitecte famós, culte

i elegant. 7. L'heroi de la sèrie d'èxit del.
La Singratalla ha obert les seves portes l'1 de juliol de 2016 amb la voluntat d'esdevenir una
llibreria de referència al Pirineu. Som una llibreria generalista on podeu trobar tot tipus de
llibres, encara que estem especialitzats en les publicacions sobre el Pirineu i en el llibre infantil
i juvenil.
ESTIU-2017. Gemma Lienas. El nen de xocolata. Ficció (6-8 anys). Receptes Pares.
Click to Read/Download El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja) PDF Read online or
Download Read El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja) PDF (Full PDF ebook with essay,
research paper) by . El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja) PDF Free Download ePub El nen
de xocolata (Ala Delta sèrie roja) PDF or read.
(19993), ampliades en la part de fonètica i fonologia de l'esborrany de la nova. Gramàtica de la
llengua catalana que s'està elaborant. Pel que fa al valencià, s'apunten també matisos específics
d'aquesta varietat incorporats per l'Acadèmia. Valenciana de la Llengua a la Gramàtica
normativa valenciana (2006). La carta.
</td><td align='left'>cat</td></tr><tr><td align='left' valign='top'>Larreula, Enric</td><td
align='left' valign='top'>Ala de Corb i els traficants d*esclaus</td><td align='left'
valign='top'>Ala Delta</td><td align='left' valign='top'>Baula</td><td align='left'
valign='top'>10</td><td align="left" valign="top">Aventures</td><td.
Mejores Libros, eBooks o Novelas del escritor MARGARITA DEL MAZO con su Biografía y
Bibliografía. Comprar nuevos y últimos libros, novedades, obras y sagas del autor.
4 Juny 2015 . El foc s'ha iniciat poc després de les dues del migdia en una zona de massa
forestal a l'altura del quilòmetre 698,5 de l'N-II i ha cremat unes 15 hectàrees. Deu dotacions
terrestres i tres mitjans aeris treballen .. L'advocat de les víctimes vol que l'expresident de Creu
Roja a Banyoles ingressi a la presó ja.
Nen de xocolata,el. , Lienas Massot, Gemma, 8,30€. En Salomón té 7 anys, un somriure de
dents molt blanques i la pell del color de la xocolata. La seva famíl.
I si el llegeix un nen? A partir de 9 anys. SERRANO, Rosa. Amanida de bruixes. Il·lustr.
Montserrat CABO. Barcelona: La Magrana, 1994. (El Petit Esparver; 50) ISBN 84-7410-729-6
Una RAB (Reunió ... (Ala Delta Internacional; 19) ISBN 84-263-4073-3 Vet aquí un concurs de
bellesa on participen bruixes de tot arreu.
El nen de xocolata (Ala Delta serie roja): Gemma Lienas Massot: Amazon.com.mx: Libros.
Si el nen desvia els ulls, si s'apropa molt al llibre, si li costa llegir el que hi ha escrit a la
pissarra, si sovint te mal de cap, o li ploren els ulls pot ser un simptoma que .. La província de
Tarragona compta amb espais naturals per sortir en família com és el Delta de l'Ebre (reserva
de la Biosfera), les muntanyes de Prades o.
(Departament de Premsa i Comunicació) o al correu electrònic: premsa@sjdespi.net • Imprès
en paper ecològic . a la Cimera del clima de París, una sèrie de mesures per .. Creu Roja,
Ràdio Despí i Solidança recolliran joguines i aparells electrònics fins al 5 de gener perquè cap
infant es quedi sense joguines •. Aquests.
11 Abr. 2010 . El Meu primer llibre de Sant Jordi. Pep Molist.Valentí Gubianas (il.)
Baula.Col·lecció: Capsa de contes; El petit Sant Jordi. Josep-Francesc Delgado. Mercé
Aránega(il.).Baula.Col·lecció:Ala Delta Sèrie Roja; La llegenda de sant Jordi (lletra lligada)
Jordi Vinyes\Fina Rifà (il·lustr.) La Galera. Col·lecció: La.
Des de la seva obertura l'any 1987, la llibreria El Cucut ha tingut una missió molt clara: trobar
a cada lector l'obra adequada. Dit d'altra manera: que tothom gaudeixi llegint segons les seves
preferències. Aconsellem al lector però no el jutgem. En la cadena del llibre, una llibreria ha de
ser el punt d'unió entre l'autor i el.
Quan el nen arriba a adolescent no només no sap afrontar els .. reproduïm alguns exemples

que formen part de la sèrie que han elaborat però que, finalment, no . propi espectacle musical
específicament pensat per al públic de 4 i 5 anys i el representen davant de nens i nenes del.
Col·legi d'aquesta edat. A la classe de.
ISBN: 9788447929634. ID: A609980448. Un text suggeridor, ple de sensacions i sentiments
que ens invita a gaudir dels colors de la primavera, d'una bona ombra a l'estiu, de la pluja de la
tardor i de la neu de l'hivern. També ens convida sobretot a reflexionar sobre el valor infinit
de l'amistat per superar les dificultats,.
|44 Tomàs i les paraules màgiques. Ricardo Alcántara. |45 El viatge secret. Juan Manuel
Gisbert. |46 La casa del professor Kürbis. Oriol Canosa. |47 La reina de la bicicleta. Josep
Gòrriz. |48 El lleó més temut del món. Elisa Ramon. |49 El nen de xocolata. Gemma Lienas.
Sèrie Roja. A partir de 5 anys. Ala Delta.
Ser company, ser companya, anar amb el cor obert i posar-nos a la pell de l'altra. i arribar a
acords. i negociar. Això és conviure! 2. ... Xocolata. Bansch, Helga (il·l).Pontevedra:OQO,
2006. Conte infantil. Àlbum il·lustrat. Elles i ells, colze a colze. Infantil i Primària. Mòdul 6.:
Plantar cara al destí. Noies inconformistes.
27 Jul 2017 . +. Añadir a mi cesta. El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja). Editorial: Edicions
Baula. ISBN: 9788447929672. Disponibildad Amazon.es: Envío en 24 - 48 horas. Precio:8,07€
(IVA incl.) - 1 +. Añadir a mi cesta. El Pequeño Dragón Coco Y El Templo Misterioso.
Editorial: La Galera. ISBN: 9788424657604.
La Llibreria Esplugues va obrir les seves portes l'any 1973. Som una llibreria generalista
especialitzada en llibre infantil en català, castellà i anglès i en llibre de text. Servim tota mena
de llibres de text per encàrrec, durant tot l'any.
El nen de xocolata - Gemma Lienas / Jordi Sunyer (il. ) El nen de xocolata. Autor: Gemma
Lienas / Jordi Sunyer (il. ) ISBN: 978-84-479-2967-2; EAN: 9788447929672; Editorial: BAULA;
Colección: ALA DELTA SERIE ROJA; Idioma: Catalán; Año de edición: 2015; Formato:
RUSTICA; Número de páginas: 64; Tamaño:.
Xocolata de taronja amarga. Barcelona: Cruïlla, 2005. Col-lecció: Històries en. Majúscules.
MíNGUEz, xavier. Alı'cia en el país del xocolate. Alzira: Bromera, 2004 . Un vendaval a la
cuina. Barcelona: RBA, 2006. TEIXIDOR, Emili. Ouina gana que tinc! Barcelona: Cruilla,
2005. Col-lecció: ElVaixell de. Vapor, sèrie Blanca.
Editorial: Baula Texto | BuscaLibre Colombia - ver opiniones y comentarios. Compra y venta
de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Colombia y
Buscalibros.
21 Ene 2017 . El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja) PDF Onli. El desamparo de Menores.
Normativa y práctica del . Read PDF Evolució del benestar subjectiu entre els. Free El Garraf.
12 excursions per a cames petites . La Leyenda Negra en los personajes de la historia .
Download Moleskine 2015 Mickey.
El Nen De Xocolata Ala Delta Srie Roja by Gemma Lienas Massot En Salomón té 7 anys, un
somriure de dents molt blanques i la pell del color de la . Missi De Rescat Ala Delta Serie
Verda by Montserrat Galícia i Gorritz Si usted puede escribir un comentario o unas pocas
palabras sobre el libro llamado Missi De Rescat.
10 Jul 2016 . Read El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja) PDF. PDF El desamparo de
Menores. Normativa y práctica . Read Evolució del benestar subjectiu entre els deu. Free El
Garraf. 12 excursions per a cames petites . Free La Leyenda Negra en los personajes de la hist.
Read PDF Moleskine 2015 Mickey.
16 Maig 2017 . L'hivern ha encetat el 2012 amb l'escalada de la literatura infantil i juvenil cap a
esglaons que semblaven destinats exclusivament a altres replans. .. amb l'Asgerd i la seva
família que el durà a la descoberta de Groenlàndia. Joaquina Barba Plaza. La dolçaina màgica.

Col!lecció La Feram. Sèrie Roja.
Encuentra Peliculas Y Series Para Niños, - Libros, Revistas y Comics al mejor precio!
Clásicos, best sellers, sagas, de colección y muchos más en Mercado Libre Chile.
Nen de xocolata,el. Lienas Massot, Gemma. Editorial: BAULA; Año de edición: 2015; Materia:
Relatos de aventuras (infantil/juvenil); ISBN: 978-84-479-2967-2. Páginas: 64. Colección: ALA
DELTA SERIE ROJA. -5%. 8,30 €. 7,89 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta ·
Avisar disponibilidad.
6 Des. 2012 . D'una banda, l'Editorial Joventut commemora, l'any 2013, el 90è aniversari de la
seva fundació. El primer àlbum publicat, dos anys després, va ser una .. Autors catalans.
Ricardo Alcàntara. «Tomàs i les paraules màgiques». Illustracions de Gusti. Collecció Ala
Delta. Editorial Baula. Barcelona, 2012.
Nen de xocolata,el. Lienas Massot, Gemma. Editorial: BAULA; Año de edición: 2015; Materia:
Relatos de aventuras (infantil/juvenil); ISBN: 978-84-479-2967-2. Páginas: 64. Colección: ALA
DELTA SERIE ROJA. 8,30 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta · Avisar
disponibilidad.
El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja) PDF Download. Are you sad? Maybe by reading the
book El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja) PDF Download this is sad you will be lost.
Because by reading this book not only to remove your sad but also can increase your insight.
This book El nen de xocolata (Ala Delta sèrie.
El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja): Amazon.es: Gemma Lienas Massot, Jordi Sunyer
Monfort: Libros.
803 p. Guia excursionista de les masies del terme de Cerdanyola, MIMÓ i LLOBET,J. Llibre,
(Monografies Cerdanyolenques), masies. El terrario: Construcción, mantenimiento, cría y
reproducción de los animales, DAUNER, E. Llibre, De Vecchi, Barcelona. 1982. 175 p.
Introducció a la vegetació de Collserola, BARRUFET,.
Sé el primero en comentar El nen de xocolata; Libro de Gemma Lienas; Jordi Sunyer i Monfort
(il.) Edicions Baula; 1ª ed.(26/10/2015); 64 páginas; 20x13 cm; Este libro está en Catalán; ISBN:
8447929671 ISBN-13: 9788447929672; Colección: Ala Delta sèrie roja, 49; 8,07€ 8,50€ ($9,38).
Entrega de 1 a 7 días por agencia.
Programa Thao a la ciutat de Balaguer. Es tracta d'una medició anual on tots els nens i nenes
de 3 a 12 anys de tots els centres educatius de la ciutat, seran pesats i medits. Amb aquesta
acció es pretén aconseguir l'IMC o índex de massa corporal (IMC = pes en quilos / altura en
metres al quadrat) de cada nen. Aquestes.
Lourdes Boïgues; dibuixos de Pam López, Bromera, El Micalet Galàctic; 187. sèrie roja, J-N
BOI tut, Juvenil (9-11 años), NARRATIVA JUVENIL, 96, Fantasía, Pau està .. El rey de las
alcantarillas, Carlos Fresneda, Edelvives, Ala delta; 23, J-N/FRE/rey, Juvenil avanzado (12-13
años), NARRATIVA JUVENIL, 77, Realismo.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 782.00 - Compra en 12 meses. Encuentra más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
Nen de xocolata,el. Lienas Massot, Gemma. Editorial: BAULA; Año de edición: 2015; Materia:
Relatos de aventuras (infantil/juvenil); ISBN: 978-84-479-2967-2. Páginas: 64. Colección: ALA
DELTA SERIE ROJA. -5%. 8,30 €. 7,89 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta ·
Avisar disponibilidad.
El nen de xocolata. Lienas Massot, Gemma. Editorial: Edicions Baula; Materia: Relatos de
aventuras (infantil/juvenil); Colección: Ala Delta sèrie roja; Encuadernación: Libro; Nº páginas:
64; ISBN: 978-84-479-2967-2; EAN: 9788447929672; Dimensiones: 200 x 130 mm. Fecha
publicación: 26-10-2015; Precio: 8.50€ (8.17€.
5005874 la 4000063 i 3832507 a 3050139 el 2612169 que 1945356 en 1832173 del 1618637 va

1415714 per 1329462 un 1318599 les 1200682 ( 1149138 ) .. uneix 1989 London 1988 Roja
1987 basats 1987 l'Arxiu 1987 Origen 1987 fenòmens 1987 dita 1986 escacs 1986 complexa
1986 basant-se 1986 existència.
Si usted está buscando un libro El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja), voy a ayudarle a
obtener un libro El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja) aquí. Usted simplemente se inscribe
de forma gratuita y se puede encontrar una El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja) libro y
millones de otros libros. El nen de xocolata (Ala.
16 Oct. 2014 . Un passeig per l' entrada del Parc Natural del Delta de l' Ebre, acaba amorosint
encara més el que ha començat sent una jornada d' aquelles que et fa sentir orgullós i feliç de
tenir, en pocs kilòmetres, una natura tan variada i un Delta únic!! Un passeig pel vaixell de la
història a la Bassa de les Olles,.
Si usted está buscando un libro El diari lila de la Carlota: Un llibre sobre el feminisme (LB),
voy a ayudarle a obtener un libro El diari lila de la Carlota: Un llibre sobre el feminisme (LB)
aquí. Usted simplemente se inscribe de forma gratuita y se puede encontrar una El diari lila de
la Carlota: Un llibre sobre el feminisme (LB).
desagregades, una versió abreujada de les entrades fins a tres dígits per a la presentació tabulada de resultats ... El Reglament de la NACE-Rev.1 va complir així una sèrie d'objectius:
comparabilitat de les da- des a l'àmbit .. nen amb els nivells d'agregació del sistema,
complementat per l'existència d'un circuit de cor-.
En Salomón té 7 anys, un somriure de dents molt blanques i la pell del color de la xocolata. La
seva família el va anar a buscar a l'Àfrica quan tenia sis mesos, tot i que ell no ho .
Nen de xocolata,el. Lienas Massot, Gemma. Editorial: BAULA; Año de edición: 2015; Materia:
Relatos de aventuras (infantil/juvenil); ISBN: 978-84-479-2967-2. Páginas: 64. Colección: ALA
DELTA SERIE ROJA. -5%. 8,30 €. 7,89 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta ·
Avisar disponibilidad.
26 Gen. 2017 . Welcome to our website !!! Are you too busy working? And being lazy to read
a book? Exhausting activity throughout the day keeps you from having time to read books?
That's a very bad reason for my friend, Yet by reading a book, a lot of information we get.
Can improve memory quality, train skills to think.
Editorial: Iatros Edicions | BuscaLibre EstadosUnidos - ver opiniones y comentarios. Compra
y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
EstadosUnidos y Buscalibros.
Paravent de coll polar PPCC vermell https://productesdelaterra.cat/exhaurits/3745-comprarparavent-de-coll-polar-estelada-roja-blau-1562100088443.html 0.9 2017-06-13T11:51:22+02:00
weekly ... En cada peça hi ha una lletra escrita en majúscula i minúscula, perquè el nen les
col·loqui aprenent l'ordre de l'alfabet.
. https://www.diaridetarragona.com/ebre/Rull-insta-lEstat-a-actuar-per-frenar-la-regressio-a-lacosta-del-Delta-20170103-0005.html .. https://www.diaridetarragona.com/costa/Els-Mossosdetenen-al-Vendrell-un-mafios-condemnat-a-23-anys-de-preso-20170104-0022.html.
Gemma Lienas - El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja, Band 49) jetzt kaufen. ISBN:
9788447929672, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher.
23 Set. 2016 . jectiu de “mostrar com es segava antigament l'arròs al Delta”. P6 i 13. Mostra
d'una tradició . trucció d'una sèrie d'aeròdroms militars a Catalunya. Un dels més .. El senador
Miquel Aubà demana elaborar un projecte pilot de transferència de sediments des de Riba-roja
fins a la desembocadura. L'Apunt.
El nen de xocolata. Fecha: 10/2015 | ISBN: 978-84-479-2967-2 | 64 páginas 20x13 centímetros.
| Catalán. Autor/a Gemma Lienas (127), ilustraciones de Jordi Sunyer i Monfort. Publicado por
la editorial Edicions Baula forma parte de la colección 'Ala Delta sèrie roja', con un precio de

8,17 Euros, trata sobre Relatos de.
El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja), Descargar ebook en líneaEl nen de xocolata (Ala
Delta sèrie roja)ebook gratis, leer gratis El nen de xocolata (Ala Delta sèrie roja)en línea, que
aquí usted puede descargar este libro en formato de archivo PDF gratis y sin necesidad de
gastado dinero extra. Haga clic en el enlace.
ACN http://www.ara.cat/especials/estiusabansXavi_SalavedraSant_Pere_Pescador_0_1185481660.html 2016-01-28T11:37:03+01:00 0.6
http://www.ara.cat/2014/08/01/especials/estiusabansXavi-Salavedra-Sant-PerePescador_1185491604_22973088_651x366.jpg El Xavi Salavedra a la platja de Sant Pere
Pescador.
. https://xenodochial-hawking-d01849.netlify.com/el-nen-de-xocolata-ala-delta-serie-roja8447929671.pdf 2017-10-21T11:51:47+07:00 daily 0.1 https://xenodochial-hawkingd01849.netlify.com/el-desamparo-de-menores-normativa-y-practica-del-principado-deasturias-8483178702.pdf 2017-10-21T10:17:25+07:00 daily.
LIM, Yeong‐Hee. La Jinju s'enamora. Il∙lustr. Amélie Graux. Barcelona: Baula, 2014. (Ala
delta. Sèrie roja; 11) A l'escola, el Kevin, se'n riu dels ulls de la Jinju. I ella plora i no s'agrada.
Per sort, no tothom pensa de la mateixa manera. See more. NOVEMBRE-2015. David
Walliams. Un elefant una miqueta empipador.
Localització, Topogràfic, Volum, Còpia, Consulta, Tipus de préstec, Nota. Dipòsit General ·
2015-8- . Una vegada marcat, pots guardar-lo i anar al carretó per exportar-lo .. Coberta del
Llibre · El Nen de xocolata. Lienas, Gemma, 1951- [Barcelona] : Baula, 2015. Ala Delta. Sèrie
roja ; 49. Reservar exemplar. 2015. Llibre.
Compre o livro El Nen De Xocolata de Gemma Lienas Massot em Bertrand.pt. portes grátis.
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