Creation
Forfatter:

Cynthia Rylant

Forlag:

Simon & Schuster

Sprak:

Engelsk

ISBN/EAN:

9781481470391

Kategori:

Barn og ungdom

Utgivelsesar:

2016

Creation.pdf
Creation.epub

In the spirit of her acclaimed Dog Heaven and Cat Heaven, Newbery Medalist Cynthia Rylant illustrates the
King James Bible creation story in a simple yet powerful folk art style. Cynthia Rylant takes the familiar text
of the creation story, as told in the King James Bible, and lovingly illustrates it in her simple but bold style
that has been called "stunning" by School Library Journal. In striking illustrations reminiscent of folk art,
Rylant has created a fresh take on a classic story that will appeal to readers of all ages.
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