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Maria fra Titicacasøen Birgit Willaing Jensen Hent PDF Maria er en indianerpige på 5 år. Hun bor i Bolivias
bjerge ved Titicacasøen, hvor hendes far er fisker. Hendes bedste veninde hedder Karla. Sammen leger de ofte
med drengene Pedro og Alberto. I bogen følger vi Maria et par måneder i sommerferien, fra afslutningen af

børnehaven til kort før skolen begynder.

Maria er en kæk, glad og modig pige, som tit dagdrømmer. Hun kan næsten ikke vente med at starte i skole.
Det bedste Maria ved er at være på marked. Her sælger hendes mor trøjer, huer, sjaler, og ponchoer fra sin

bod. Heksen Mama Manuela har også en lille bod, hvor hun spår i kaffegrums. Mama Manuela kan en masse
historier om guderne og ånderne, som Maria elsker at lytte til. Mon hun kan få Mama Manuela til at fortælle

en historie næste gang, hun er på marked?

Om forfatteren:

Birgit Willaing Jensen, f. 1972, har en uddannelse i statskundskab og ulands-studier. Gennem sit liv har hun
flere gange været bosat i udlandet. Under et ophold i Bolivia blev hun betaget af landets mange indianske

folk og deres kultur.

 

Maria er en indianerpige på 5 år. Hun bor i Bolivias bjerge ved
Titicacasøen, hvor hendes far er fisker. Hendes bedste veninde

hedder Karla. Sammen leger de ofte med drengene Pedro og Alberto.
I bogen følger vi Maria et par måneder i sommerferien, fra
afslutningen af børnehaven til kort før skolen begynder.

Maria er en kæk, glad og modig pige, som tit dagdrømmer. Hun kan
næsten ikke vente med at starte i skole. Det bedste Maria ved er at
være på marked. Her sælger hendes mor trøjer, huer, sjaler, og

ponchoer fra sin bod. Heksen Mama Manuela har også en lille bod,
hvor hun spår i kaffegrums. Mama Manuela kan en masse historier
om guderne og ånderne, som Maria elsker at lytte til. Mon hun kan
få Mama Manuela til at fortælle en historie næste gang, hun er på

marked?

Om forfatteren:

Birgit Willaing Jensen, f. 1972, har en uddannelse i statskundskab og
ulands-studier. Gennem sit liv har hun flere gange været bosat i
udlandet. Under et ophold i Bolivia blev hun betaget af landets

mange indianske folk og deres kultur.
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