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Sobre Nós
A Emirates Publishers Association (EPA) foi estabelecida em 2 de

fevereiro de 2009 para representar os interesses dos editores,
auto-res e livreiros dos EAU. A EPA representa a voz dos editores

dos Emirados, trabalhando con-stantemente no avanço de seus
direitos nacionalmente e internacionalmente. Hoje, a EPA é um

membro proeminente da Associ-ação de Editores Árabes e da
Associação In-ternacional de Editores.

Como uma associação, a EPA está focada em fornecer aos
seus membros os programas de treinamento mais eficientes,

oportunidades de desenvolvimento profissional e exposição ao
mercado editorial global, entre muitas outras coisas.

Em seu esforço para advogar em nome da in-dústria editorial

dos EAU, a EPA se concentra no aprimoramento da estrutura
jurídica ex-istente dos EAU para oferecer aos editores proteção
de classe mundial dos direitos de propriedade intelectual, direitos

autorais e liberdade de publicação, promovendo a criat-ividade
nos Emirados Árabes Unidos.

Por que se tornar um membro do conselho?

Critérios De Adesão
1. A empresa deve ter como sócio majoritário um cidadão dos Emirados Árabes, detentor de
pelo menos 51% de suas ações
2. Deve ser licenciado pelo “National Media Council” - Conselho Nacional de Mídia
3. O membro deve ser um adulto maior de 18 anos de idade
4. O membro deve ter boa reputação e conduzir a si mesmo e a sua empresa de maneira apropriada
5. Não conste acusação emitida contra o editor por qualquer ofensa criminal, ou sentença restrita

1. Ter sua voz ouvida

2. Promover seus
títulos/livros

3. Desenvolvimento
Profissional

de morte ou questões éticas e morais - a não ser que essa tenha sido concluída ou esteja em processo de conclusão por reabilitação com sucesso.
6. O membro afiliado (entidades governamentais e outras entidades associadas ao setor editorial)
não pode votar na comissão eleitoral da EPA.

4. Conectar-se ao
setor editorial

5. Melhorar negócios
e novos acessos aos
mercados

6. Membros - Acesso
exclusivo aos membros
do conselho diretório

7. Preencha o formulário de adesão e
envie os documentos necessários em
nosso site www.epa.org.ae
* Documentos exigidos:
O Certificado de licença comercial
Identidade emitida nos Emirados Árabes
Logotipo da editora
* Taxas de inscrição AED 300.

Membros da
EPA e suas
publicações

Publicação e
Distribuição
Kids and
Teachers

T: +971 6 543 5526

hala@kidsandteachers.net
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Atividades e Exercícios 1
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-16-226-1
Categoria: Livros educacionais infantis
Resumo:
Atividades e Exercícios 1 é um suplemento para Leitura e Escrita. O autor fez um
grande esforço para. fornecer tarefas
úteis para que os alunos aprendam na
escola e para facilitar o trabalho dos professores.

Guia Dos Membros

Atividades e Exercícios 2
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-16-227-8
Categoria: livros infantis educativos

Leitura e Escrita 2
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-16-223-0
Categoria: Livro educacional infantil

Resumo:
Atividades e Exercícios 2 é um suplemento para Leitura e Escrita. Apresenta uma
var-iedade de exercícios que os alunos
podem fazer em casa. As mães podem
acompanhar seus filhos e escrever suas
observações para o professor.

Resumo:
Leitura e escrita 2 apresenta os restantes
quatorze alfabetos. O aluno recebe uma
semana para dominar cada letra, como na
primeira parte. Nesta fase, há um foco no
uso de cartões, modelos e brinquedos de
madeira e tecido com alguns outros métodos interessantes.
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Leitura e Escrita 1
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-16-222-3
Categoria: livros educativos infantis

Educação Islâmica 1
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-419-43-4
Categoria: Livros educativos para crianças

Educação Islâmica 2
Autor: Hala Hals
ISBN: 978-9948-419-44-0
Categoria: Livros educativos para crianças

Resumo:
A primeira parte do livro trata de quatorze
alfabetos. A criança deve reconhecer cada
formato de letra e pronúncia, saber oralmente as várias palavras associadas às
letras e usá-las na conversa.
Isso ajuda o aluno a nomear as coisas
ao seu redor corretamente e, assim, enriquecer seu vocabulário. O livro ajuda os
alunos a conhecer a letra, reconhecê-la
nas palavras e escrevê-la.

Resumo:
Um currículo integrado aos alunos do jardim de infância. O primeiro nível introduz
os princípios do Islã e fornece anos 3 e 4
com in-formações básicas e simples.

Resumo:
A Educação Islâmica 2 é para o segundo
nível do jardim de infância; Destina-se a
incutir a informação correta sobre o Islã,
seu profeta e o livro sagrado, “Alcorão”,
através de histórias significativas. A criança aprende sobre o Islã e o que significa
ser muçulmano. Ele aprende o que dizer
e fazer em certas situações; além dos
princípios da boa moral

Mídia Dar
Al Ausrah

T: +971 6 568 2383

F: +971 6 556 3008

hamlet_iqraa@yahoo.com
www.alamthqafa.com
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Ortográfico Árabe (No Âmbito Do Projeto
Alttanal Al Arabi)
Autor: Dr. Dr. Abdullraouf Zuhdi - Dr. Sami
Abu Zeid
ISBN: 978-9948-02-424-8
Categoria (s): Acadêmico - Educacional

Prosódia E Rimas (No Âmbito Do Projeto
Alttanal Al Arabi)
Autor: Dr. Abdulraouf Zuhdi- Dr. Sami Abu
Zeid
ISBN: 978-9948-02-421-7
Categoria (s): Acadêmico - educacional

Resumo:
O objetivo principal deste livro é introduzir
80 “significado de partículas” em árabe e
destacar o papel de cada uma delas em
sentenças árabes. Exemplos fornecidos
são retirados do Alcorão Sagrado. O livro
é de cerca de 212 páginas de tamanho
médio.

Resumo:
Este livro foi preparado para apresentar
aos alunos as habilidades de prosódia e
rimas de maneira simplificada e atraente,
evitando terminologia difícil. Ele combina
aspectos teóricos e práticos e fornece
perguntas de auto-avaliação e vários exercícios que enriquecem a experiência dos
alunos. O livro fornece citações da poesia
moderna e antiga.

Meu Primeiro Conhecimento
ISBN: 978-9948-15-890-5
Categoria: Crianças - jovens adultos
Resumo:
Este livro tem como alvo crianças de idade
entre 3 a 6 anos. Ele lida com os primeiros
conceitos e formas de educação infantil.

Contos Da Minha Avó Para Crianças –
Em Cores
ISBN: 978-9957-36-230-0
Categoria (s): histórias infantis
Resumo:
Neste livro, a avó conta histórias de ninar
(dormir) aos netos. Entre essas histórias
estão A Esposa da Raposa, O Macaco do
Circo, O Cachorro do Mal, A História da
União dos Animais, A Tartaruga de pelucia, Os Macacos Bonitos, A História do
Lenhador e o Cão Fiel, O ‘Bulbul’ Voador,
O Belo Pavão, O Princesa do Pomar e A
História da Raposa fiel.
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Aprendendo AlfabetoWs E Números
Arábicos
ISBN: 978-9948-02-423-1
Categoria (s): livro educacional infantil
Resumo:
Este livro trata de letras, números, formas geométricas, dias da semana e estações do ano em Arabe. A criança pode
escrever e apagar no mesmo livro. O livro
tem como alvo crianças no jardim de infância (idade de 3 a 7).

Histórias De Estudiosos Muçulmanos E
Suas Descobertas – Em Cores
ISBN: 978-9957-36-368-0
Categoria (s): histórias infantis
Resumo:
Este livro retrata um grupo proeminente
de estudiosos muçulmanos que deixaram
para trás idéias e teorias científicas que
ainda são admiradas por cientistas de
todo o mundo. Entre esses cientistas estão o matemático, astrônomo e geógrafo
Al-Khwarizmi, o far-macêutico e médico
Jaber Ibn Hayyan, o filósofo Al Farabi, o
oculista Ibn Al-Haytham e o famoso fisico
Ibn Sina.

Eu desenho com a minha própria mão;
Eu sou um artista!
ISBN: 978-9948-02-421-7
Categoria (s): Livros Educativos Infantis
Resumo:
Este livro trata dos desenhos que ocupam
a mente da criança. Começa com desenhos fáceis e se transforma gradualmente
no mais difícil. Este livro ensina a criança
a aprender o desenho passo a passo.

36 histórias de pássaros e animais no
Alcorão Sagrado
Autor: Majdi Al Attar
ISBN: 978-9948-02-607-5
Categoria (s): histórias infantis
Resumo:
Uma coleção de histórias sobre pássaros
e animais mencionados no Alcorão Sagrado.

Impressão e
Publicação
Al Aseel

T: +971 4 269 3320

alaseel-book@hotmail.com
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Gota De Água
Autor: Fatima Al-Homsi
ISBN: 978-9948-48-121-8
Categoria (s): livros infantis

Abdulrahman Ibn Khaldun
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-48-115-7
Categoria (s): livros infantis

Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-48-120-1
Categoria (s): livros infantis

O Ouro Branco
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-371-8
Categoria (s): histórias infantis

Plante Seu Jardim
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-38-2
Categoria (s): histórias infantis

Amigo Do Meio Ambiente
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-511-8
Categoria (s): histórias infantis

Resumo:
A história lida com eventos interessantes
que mostram a importância da água para a
vida.Como conservar a água? A água representa tudo para nós? Vamos aprender sobre como conservar a água.

Resumo:
A história da ciência na civilização árabe-islâmica prova o papel pioneiro de
nossa nação na marcha da civilização humana. Apresentamos esta série de gênios
muçulma-nos que destaca os aspectos
brilhantes de nossa herança científica islâmica e familiariza os leitores com nossa
herança científica.

Resumo:
A história da ciência na civilização árabe-islâmica prova o papel pioneiro de
nossa nação na marcha da civilização humana. Apresentamos esta série de gênios
muçulmanos que destaca os aspectos
brilhantes de nossa herança científica islâmica e familiariza os leitores com nossa
herança científica.

Resumo:
O que é ouro branco? Onde é encontrado? Você encontrará as respostas nesta
história.

Resumo:
Um livro que incentiva as crianças a plantar e cuidar de plantas

Resumo:
Conservação ambiental significa as várias
maneiras pelas quais mantemos nosso
meio ambiente para torná-lo apto e adequado para a vida. Esta série trata de
questões relacionadas ao meio ambiente,
ecologia, conservação ou poluição.

Uma Vida Diferente
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-354-1
Categoria (s): histórias infantis
Resumo:
Conservação ambiental significa as várias
maneiras pelas quais mantemos nosso
meio ambiente para torná-lo apto e adequado para a vida. Esta série trata de
questões relaciona-das ao meio ambiente, ecologia, conservação ou poluição.

36: Viagens De Alunos
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-325-1
Categoria (s): histórias infantis
Resumo:
Esta história mostra como um professor
pode avaliar e melhorar o comportamento dos alunos durante uma viagem.

Raio de sol
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-346-6
Categoria (s): livros infantis
Resumo:
O sol, o testemunho de um novo dia,
surge todos os dias trazendo boas novas. Ele nos dá calor e espalha esperança,
mas qual é o benefício dos raios solares?
Nossa história “Raio de Sol” nos dirá mais

Uma Tenda No Deserto
Autor: Muhammad Abdulalim
ISBN: 978-9948-23-365-7
Categoria: histórias infantis
Resumo:
As Coisas Maravilhosas da Natureza, uma
série que lida com coisas em nossa natureza que ilustram a grande criação de
Deus Todo-Poderoso.

Mídia
Publicação e
Distribuição
Al Borj

T: +971 2 626 2091

info@alborjmedia.com
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Uma Gota De Vida
Autor: Samah Abu Bakr Ezzat
ISBN: 978-9948-43-892-2
Categoria (s): histórias infantis
Resumo:
Uma gota que é a origem da vida; por isso
a vida continua, e sem ela a vida não teria
existido. Vamos experimentar aventuras
e eventos emocionantes e explorar as
gotas da vida!

Guia Dos Membros

Eu Não Gosto De Esportes
Autor: Rula Saad
ISBN: 978-9948-23-516-3
Categoria: histórias infantis
Resumo:
O herói da nossa história odeia esportes;
ele se cansa rapidamente e sonha todo o
tempo em descansar. Um incidente muda
sua vida. O que é esse incidente?

Como podemos preservar o
meio ambiente?
Autor: Rula Saad
ISBN: 978-9948-23-515-6
Categoria: Livros infantis
Resumo:
Zeina se preocupa com o meio am-biente
; sobre árvores, ar, água, etc, en-quanto
Nuha não se preocupa com o nos-so meio
ambiente. O que pode mudar o comportamento de Nuha ?

A Luta Da Salada
Autor: Fatima Al-Himsi
ISBN: 978-9948-23-386-2
Categoria (s): histórias infantis

Meu Cabelo Escreve
Autor: Nur Hussein Qawaqzih
ISBN: 978-9948-02-580-1
Categoria (s): Acadêmico - educacional

Resumo:
Esta história lida com eventos interessantes que ajudam as crianças a conhecer
os tipos de vegetais. Cada componente
na salada luta para demonstrar sua importância. Vamos experimentar?

Resumo:
Todos nós escrevemos com uma caneta,
mas a nossa amiga Zain escolheu seu cabelo para escrever, o cabelo dela es-creve
frases bonitas para as pessoas e espalha
a alegria em seus rostos.
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Posso Te Trazer Um Elefante Pe-Queno?
Autor: Dr. Rim Salih Al Qurq
ISBN: 978-9948-49-783-7
Categoria (s): livros infantis

Uma carta ao meu amigo Umar
Autor: Samah Abu Bakr Ezzat
ISBN: 978-9948-43-893-9
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Nosso amigo Umar recebeu uma carta
emocionante ... mas quem é o remetente
desta carta e por que ele a enviou?

O Palacio Rosa na Lua
Autor: Rim Salih Al Qurq
ISBN: 978-9948-02-229-9
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Wud e Haya não sabem o que os esperam neste dia. Suas aventuras começam
com uma mensagem de sua mãe que os
levam a um foguete rosa e uma viagem
para a lua, onde eles têm uma tarefa difícil que precisa de cooperação, para que
eles possam retornar seus brinquedos e
livros para o seu quarto.

Protecção Dos Habitats Naturais
Autor: Jane Green
ISBN: 978-9948-18-978-9
Categoria: Livro infantil educativo
Resumo:
Estudos ambientais realmente nos ajudam a responder muitas perguntas sobre
os habitats naturais. Saiba mais sobre os
vários tipos de habitats naturais, e que
prejuizos a poluição os tras e por que esses habitats precisam de nossa proteção.

Hamada, Criador Da Felicidade
Autor: Samah abu Bakr Ezzat
ISBN: 978-9948-43-891-5
Categoria: histórias infantis
Resumo:
Todas as crianças da cidade aguardam
sua chegada todas as manhãs para atrair
alegria em seus rostos; eles o seguem a
onde quer que ele vá, e cantam: “Hamada,
o criador da felicidade, veio.

Resumo:
Um comerciante indiano chamado Fadhil
Zad decidiu dar ao comerciante Salih um
elefante como presente ... Antes de sair
de casa, ele perguntou: Você quer que
eu lhe traga um pequeno elefante? Saleh
começou a imaginar a situação. O que
acontecerá se o elefante ficar em sua
casa e comer da sua comida?

Editora Al
Alaam Al
Arabi

T: +971 2 626 2091

F: +971 4 427 0576

info@alaalm-alarabi.ae
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Quando Nur Se Torna Uma Princessa
Autor: Hissa Al Mazru’i
ISBN: 978-9948-22-598-0
Categoria: histórias infantis
Resumo:
Nur é uma garota que ama tudo sobre
princesas, então ela vai escondida no
quarto da mãe e levar a história das princesas sem o conhecimento da mãe. Quando ela tenta abrir a história, ela descobre
que as páginas estão coladas.
Nur tentará abrir a história mais uma
vez depois de conhecer a condição que a
história exige. O que é essa condição? O
que Nur fará para alcançar essa condição?
Será Nur capaz de abrir a história?

Guia Dos Membros

Tawaq Ao Vento
Autor: Amira Al Marzuqi
ISBN: 978-9948-18-986-2
Categoria: Histórias infantis

Um Pedaço De Pão Na Estrada
Autor: Hadil Nashif
ISBN: 978-9948-22-600-0
Categoria: Histórias infantis

Minha Avó
Autor: Dr. Fatima Khuja
ISBN: 978-9948-02-447-7
Categoria: Histórias infantis

Cidade Grin
Autor: Nusaibah Husain Al ‘Izabi
ISBN: 978-9948-438-502
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
Um conto de esperança, coragem e ambição, um conto de um sucesso maravilhoso depois de muita paciência ... uma
história inesquecível

Resumo:
É a história de uma criança que vence a
pobreza e a fome com sonhos inocentes.
A história trata dos sonhos de uma criança pequena, vivendo na miséria da
pobreza e da fome, mas nunca desiste de
seus valores, dignidade e generosidade.

Resumo:
Uma criancinha com um grande e puro
coração nos fala da sua avó que ao envelhecer ficou fraca e não se lembra de ninguém. É uma história inspirada na doçura
da chuva e no verde das árvores.

Resumo:
Na cidade de Grin, os habitantes estão
sempre infelizes, em todos os lugares e
em todas as ocasiões, eles não gostam de
sorrir ou rir!

Miçangas Do Meu Avô
Autor: Basima Al Wazzan
ISBN: 978-9948-09-761-7
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Miçangas do meu avô é uma recordação
de belas memórias de um avô amoroso que está gravado na memória do seu
querido neto. Em suas memórias, sentimentos de amor e bondade são reforçados e sons, cheiros e melodias são misturados.

Hala Faz Sua Vida Mais Doce
Autor: Hanan Al Sa’di
ISBN: 978-9948-438-59-5
Categoria (s): Histórias infantis
Resumo:
Uma história engraçada sobre uma garota
bonita chamada Hala, que conseguiu tornar
sua vida melhor; a mudança em sua vida
levou-a a descobrir um grande segredo da
felicidade humana.

Espirro de Hamza
Autor: Umama Al-Lawati
ISBN: 978-9948-02-446-0
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Uma história engraçada e interessante
sobre nosso amistoso amigo Hamza e
seu espirro único.
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Doçura Fluida
Autor: Nuf Al Usaimi
ISBN: 978-9948-02-653-2
Categoria: Livro infantil educativo
Resumo:
A aldeia das cúpulas brancas não se
parece com nenhuma aldeia. É cercada
por uma parede sem portões que a separa do mundo inteiro. Os habitantes da
cidade não conheciam nenhum outro lugar, pois achavam que o muro era o fim
do mundo.
Tamar, um rapaz esperto da aldeia, queria
descobrir o que há por trás do muro, mas
não conseguiu encontrar uma resposta
até aquele dia em que os minúsculos pássaros amarelos com os quais ninguém se
importava apareceram

Publicação e
Distribuição
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O Sonho Da Infância
Autor: Rawdha Al Shamikhi
ISBN: 978-9948-02-256-5
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
“Nur é uma jovem que sonha em se tornar uma famosa musicista. O sonho
des-perta memórias antigas da avó de
uma menina que amava a música e teve
sucesso na medicina ... Se tornará Nur
uma musicista?!”
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Eu Sou O Rio
Autor: Dr. Muhammad Al Ghazzi
ISBN: 978-9948-02-727-0
Categoria: Histórias infantis

Como Será O Amanhã?
Autor: Rawdha Al Shamikhi
ISBN: 978-9948-02-243-5
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
“A água do rio descia das montanhas tão
limpa e pura, espalhando bondade para
todos, incluindo às planícies e fazendas,
cidades e aldeias. Um dia, o rio começou
a tossir! O que aconteceu com ele? E o
que vai acontecer com os agricultores e
pescadores?

Resumo:
Hoje o tempo está muito quente; nada
pode aliviar o calor melhor que a água
do mar. Mas o mar hoje era agradável
para a pequena Isra? Algo aconteceu fez
ela ansiar por ter um amanhã melhor?
Same brief as My grandmother’s key above
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As Gangues Da Internete
Autor: Mahmoud Qasim
ISBN: 978-9948-02-567-2
Categoria: Histórias infantis

Campo Da Felicidade
Autor: Rawdha Al Samikhi
ISBN: 978-9948-02-245-9
Categoria: Livros infantis histórias

Chave Da Minha Avó
Autor: Fadhil Al Kaabi
ISBN: 978-9948-09-646-7
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
“A boneca, Lulua ajuda seu irmão fora
da lei a fugir da prisão, desafiando o oficial Bu’bu. Os outros personagens desta
aventura fantástica são o pintor Bahja e
sua incrível pena, e o jovem escritor Farah
e sua caneta eletrônica.
Os gêmeos conseguirão sair do jogo? Eles
serão capazes de ajudar o oficial a prender os ban-didos?“

Resumo:
O que fez diminuir a produção de mel na
aldeia? E o que a tia Hayat fará? Ela venderá as colméias ou castigará as abelhas?
A rainha das abelhas salvará a situação?

Resumo:
Hoje o tempo está muito quente;
nada pode melhor para aliviar o calor que a água do mar. Mas, sera que
o mar hoje esta agradável para a
pequena Isra? Algo aconteceu fazendo-a ansiosa por dias melhores?

Livraria
Al Enwan

T: +971 50 653 1511

alenwan10@gmail.com
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Outro Dia Dos Nossos Dias
Autor: Abu Baker Al Ayyadi
ISBN: 978-9948-22-598-0
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Histórias da América Latina caracterizadas pelo realismo mágico que combina
realidade e fantasia

Nas Costas Do Meu Pai
Autor: Qasim Saudi
ISBN: 978-9948-22-600-0
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
O escritor descreve, como seu estilo proprio, a triste realidade no Iraque. Ele é tão
hábil em descrever eventos e refletir os
sentimentos de todo pai e mãe iraquiano,
a mãe que perde um de seus filhos todos
os dias; o pai que sonha que seu filho seguirá seus passos quando crescer.

Samahawi
Autor: Hussein Al Mahroos
ISBN: 978-9948-18-986-2
Categoria: Livros infantis - histórias

As coisas têm seu devido tempo
Autor: Hasan Madan
ISBN: 978-9948-438-59-5Catégorie:
Ca-tegoria: Histórias infantis

Um Tempo Que Não É Meu
Autor: Amal Abdul Wahab
ISBN: 978-1988-48-308-5
Categoria: Livros infantis educativos

Resumo:
Este romance é sobre uma área do Bahrain chamada Samaheej. O romance de
pequeno porte é tão rico em eventos. Caracteriza-se pela eloqüência e descrição
atraente dos personagens.

Resumo:
Esta é uma coleção de ensaios sobre
ca-prichos e sentidos com detalhes
sur-preendentes que se aprofunda no
que parece normal para sair com grandes
se-gredos da vida e pensamentos surpreen-dentes.

Resumo:
Uma coleção de contos de um escritor
do Bahrein que se caracteriza pela lingua-gem poética e pela incrível narração.

Um Sumário Das Citações De
Mahatma Gandhi
Autor: Ghaida ‘Muhammad
ISBN: 978-9948-438-502
Categoria: Livros infantis
Resumo:
O livro resume as idéias de Gandhi em
educação, economia, moralidade, e indústria. Apresenta seu princípio de resistência a não violência. O livro também discute as idéias de Gandhi sobre
a importância do campo e das áreas rurais nos estados em desenvolvimento.

Associação dos editores dos Emirados

“Se há um
livro que você
quer ler, mas
ainda não foi
escrito,
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você precisa
escreve-lo.”
– Toni Morrison
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O Tesouro de Barracuda
Autor: Llanos Campos,
ISBN: 978-9948-02-541-2
Categoria: Histórias infantis

Flores No Telhado
Autor: Ingibjörg Sigurðardóttir
ISBN: 978-9948-42-735-3
Categoria: Histórias infantis

A Árvore Que Dá Manga (Manguei-Ra)
Autor: Al Yaziyyah Khalifa
ISBN: 978-9948-23-589-7
Categoria: Histórias infantis

Meninoque empina pipa
Autor: Joe Ahra
ISBN: 978-9948-48-138-6
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
Ganhou o prêmio Literatura Infantil e o
escritor foi homenageado pela Rainha da
Espanha em 2014; também foi listado
entre os 200 títulos da lista World White
Crow 2015.

Resumo:
Uma engraçada história islandêsa ilustrada por Brian Pilkington. O escritor islandês, também ilustrador, ganhou muitos prêmios por apresentar a cultura e o
folclore de seu país em livros infantis e
enciclopédias.

Resumo:
É uma história dos Emirados sobre a
re-lação entre uma menina e sua avó.
A história reflete o estilo de vida que incen-tiva a agricultura. A história é escrita
no dialeto dos Emirados. Os desenhos na
capa e dentro do livrsão inspirados em
fotos reais dos anos 1980’s. A história
de 6 capítulos é do pro-jeto “Livros feitos
nos Emirados Árabes”, que foi iniciado em
2014 pelo Conselho de Livros para Jovens
da UAE (UAEBBY) e pela Goethe Institute
Gulf Region.

Resumo:
Uma história de imagens, sem palavras;
participante do IBBY Silent Books, “Projeto Lampedusa”

Um Pássaro Chamado Fido
Autor: Brian Blengtoin
ISBN: 978-9948-42-736-0
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
A Um pássaro chamado Fido é escrito e
ilustrado pelo artista Brian Pilkington, o
escritor islandês e ilustrador que ganhou
muitos prêmios por apresentar a cultura
islandesa e folclore em livros infantis
simplificados e enciclopédias.

A Mosca Que Terminou A Guerra
Autor: Bryndís Björgvinsdóttir
ISBN: 978-9948-02-180-3
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Uma história islandesa para jovens adultos que ganhou o prêmio Livro infantil Islandês em 2011.
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Ottoline E O Gato Amarelo
Autor: Chris Riddell
ISBN: 978-9948-02-300-5
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Prêmio de livros infantis da Nestlé. Prêmio de livro infantil de Sheffield. Prêmio
de Livro Infantil da Casa Vermelha. Prêmios para Jovens do Lincolnshire. Prêmio de
livro infantil da ilha. A Medalha Carnegie
CILIP. Prêmios para Livros Infantis Kate
Greenaway

A Criança Que Descobriu O Zero
Autor: Amedeo Feniello
ISBN: 978-9948-24-738-4
Categoria: Histórias infantis

Quando O Ar Pensa
Autor: Al Yaziyya Khalifa
ISBN: 978-9948-22-800
Categoria: histórias infantis
Resumo:
Esta é uma história científica ilustrada, através da qual a criança aprende sobre as
razões para o surgimento e desaparecimento de alguns organismos. Há uma página no final do livro intitulada : “Você sabia”
com explicações científicas.

Eu E A Abelha
Autor: Alison Jay
ISBN: 978-9948-02-179-7
Categoria: Livros infantis educativos
Resumo:
Uma história desenhada, sem palavras,
cheia de detalhes que nutrem a imaginação da criança. Cada desenho representa mil e uma palavras.
No final, há uma página interativa que
permite ao pequeno leitor contemplar o
que viu na história.

Resumo:
Amedeo Feniello: Um historiador
acadê-mico italiano e professor especializado em Idade Média.
Gianluca Foli: Um pintor italiano de renome internacional, cujos livros foram
selecionados entre os 100 melhores livros infantis do Festival CJ de Livros Infantis em Seul. Ele também ganhou o prêmio
White Crows da International Youth Library, em Munique.
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P.O: 1003
Autor: Sultan Al Amimi
ISBN: 978-9948-44-648-4
Categoria: Romance
Resumo:
O Sultão Al-Amimi nos leva ao mundo das
cartas escritas em papel nos anos 80 do
século passado, antes da introdução do
e-mail que quase encerrou uma época gravada na memória das gerações passadas
com toda a alegria e nostalgia.

Adeus Minha Linda Terra Natal
Autor: Ahmet Ümit
ISBN: 978-9948-23-479-1
Categoria: Romances traduzidos
Resumo:
As mãos ocultas tramam e conspiram,
elas podem ter sucesso em espalhar
escuridão na estrutura profunda de
qualquer estado, uma vez que elas
sejam apoiadas e fortalecidas, então
a corrupção segue e o caos prevalece.
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Série Histórica De Bani Othman - Parte 3
O criado das duas grandes mesquitas
Autor: Ahmet Şimşirgil
ISBN: 978-9948-42-678-1
Categoria: História
Resumo:
Após a morte do sultão “Muhammad o
Conquistador”, que conseguiu transformar o império em um estado mundial, o
trono do Sultanato foi transferido para
seu filho, Bayezid II, cuja história foi caracterizada por dois grandes conflitos,
o conflito sobre o trono com seu irmão
Sultan Cem, com o qual ele inaugurou seu
reinado e o conflito que eclodiu entre seus
filhos para tomar o poder após sua morte.

Deixe-Me Narrar Para Você
Autor: Nadia Al Sayyid
ISBN: 978-9948-09-795-2
Categoria: Literatura
Resumo:
“Deixe-me narrar para você.” O escritor
quer realizar o que outras garotas não
poderam alcançar. Ela tenta introduzir
uma nova narrativa livre de estereótipos
e estabelecer sua própria linguagem.

Khadijah
Autor: Sibel Eraslan
ISBN: 978-9948-02-509-2
Categoria: Religiosa - Vida do Profeta
Muhammad
Resumo:
É a história de Meca e Khadija, Que Allah
esteja com eles. A história de Meca desde
o início dos tempos, estabelecendo a comunidade Makkan

Drones E Matanças Planejadas
Autor: Marjorie Cohn
ISBN: 978-9948-13-490-9
Categoria: Política
Resumo:
O arcebispo Desmond Tutu escreveu o
prefácio do livro; ele explicou que com a
continuação da guerra ao terror, “Barack
Obama não conseguiu fechar Guantánamo, e seu governo está processando
pessoas em comissões militares com
um nível reduzido de ação legal”. Os
drones de Obama matam milhares de
pessoas sem nenhuma ação legal ... “

A Lacuna Na Ciência Da Mulher
Autor: Sharifa Al Sabgh
ISBN: 978-9948-23-384-8
Categoria: Textos - Meditações
Resumo:
Este livro não tem a intenção de
preencher a lacuna na ciência das mulheres, mas de fazer uma ponte entre as
mulheres, o homem e a sociedade com
todos os seus hábitos, tradições e valores. A autora, Sharifa Al Sabgh, talvez
quisesse apresentar uma imagem realista das mulheres sem intenções críticas.
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Tudo Ficará Bem
Autor: Kirsten Bowie
ISBN: 978-9948-02-587-0
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
A história explica a trágica realidade
das crianças na Síria, que são as primeiras vítimas da guerra. É uma mensagem as pessoas do mundo para salvar a infância dos regimes e governos,
levantando a voz para dizem: Basta.

Eu Vim A Você Como Uma Nuvem
Autor: Amal Abdullah Al-Qudaibi
ISBN: 978-9948-09-712-9
Categoria: Literatura

O Incidente da Torre Eiffel (Aga-tha: Garota misteriosa)
Autor: Sir Steve Stevenson
ISBN: 978-9948-02-471-0
Categoria: Livros infantis educativos

Resumo:
Eu vim a você como uma nuvem é a
pri-meira prosa poética de Amal Abdullah Al-Qudaibi. Seus escritos refletem o
realis-mo crítico que mostra a falta da reali-dade em nosso tempo moderno, sem
abrir mão dos valores artísticos da escri-ta.

Resumo:
O segundo livro de histórias “Agatha:
Ga-rota misteriosa”. A missão desta vez
é rastrear o assassino de um diplomata russo, que foi envenenado em uma
das atrações turísticas mais famosas do
mundo: a Torre Eiffel!
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Satisfazendo os adultos!
Autor: Shibnam Guler Kara Jean
ISBN: 978-9933-16-082-6
Categoria: histórias infantis

Sim Para Criatividade
Autor: Jason Benn
ISBN: 978-9948-02-551-2
Categoria: Histórias infantis

Quem Cortou Minha Árvore?
Autor: Jikar Khurshid
ISBN: 978-9948-48-109-7
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
Meu pai quer que eu aprenda natação e
seja advogado quando crescer, enquanto
minha mãe quer que eu seja médico e
não ser confuso e anti-social ... Minha avó
tem outra opinião! Realizará ele todos os
vossos desejos?

Resumo:
Quando a competição de clubes de computadores foi anunciada, Majid e seus
amigos usaram todas as habilidades de
programação para ganhar. Majid começou
uma pesquisa nos atuais jogos de computador antes de criar o protótipo de seu
jogo. Depois de meses de trabalho duro, é
a hora! Majid e outros membros do clube
de computadores tiveram que exibir seus
trabalhos diante de um comitê de professores!

Resumo:
Ramia ama a natureza e senta-se debaixo
de um pinheiro para ler os contos de seu
livro colorido enquanto ouve o gorjear dos
pássaros.
Certa manhã, Ramia não encontrou seu
pinheiro. Ela se sentiu muito triste e decidiu procurar aquele que cortou a árvore
para questioná-lo ...

O Dia Em Que Hiba Escreveu Sua História
Autor: Ubada Taqla
ISBN: 978-9948-23-600-9
Categoria (s): livro infantil
Resumo:
Hiba acordou cedo e correu para sua
história, mas percebeu que nada tinha
sido escrito!
Ela se sentiu muito triste. Com a ajuda
de sua mãe, ela escreveu a história
novamente, mas em um novo estilo e
desenhos diferentes.

Uma Cama De Histórias
Autor: Ubada Taqla
ISBN: 978-9948-16-517-8
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Raghad entra no quarto de seu irmão
todos os dias e encontra uma história
que ele leu. Uma vez Raghad disse: “em
breve toda a sua cama seria uma cama
de histórias Ammar”. Ammar sorriu e
adorou a ideia, então ele e sua irmã se
apressaram para criar uma verdadeira
cama de histórias.

Meu Novo Vizinho
Autor: Sahar Naja Mahfouz
ISBN: 978-9948-48-110-0
Categoria: Histórias infantis

Sim Para Vontade
Autor: Jason Benn
ISBN: 978-9948-02-537-7
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
Uma história que fala sobre harmonia, amor e ajuda entre vizinhos, e a
alegria da mãe Ayman quando seu
filho e sua esposa estrangeira retornaram à sua ter-ra natal com seus filhos para conhecer a nova amiga, Solina.

Resumo:
Lulu ama muito os cachorros. Ela gosta de
levar seu grande cão ruivo Shimo a passeios. Quando a Senhorita Farah pediu sua
ajuda, Lulu percebeu que podia transformar
seu hobby em uma ótima maneira de ganhar dinheiro e ajudar os outros.

Eu desejo acordar transformado
em uma maçã
Autor: Sahar Naja Mahfouz
ISBN: 978-9948-23-601-7
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Sara acorda de todas as manhãs e se olha
no espelho, dizendo: “É assim que eu quero ser, uma maçã vermelha.
O problema é que ela ama muito a comida e come rapidamente, e fica chateada
quando seus amigos olham para ela.
Ela vai desafiar a si mesma e provar a eles
que ela pode mudar seus hábitos alimentares.
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Sim Para A Determinação
Autor: Jason Benn
ISBN: 978-9948-02-536-9
Categoria: Livros infantis educativos
Resumo::
Dana tem um forte espírito competitivo, e
nada pode agradá-la mais do que vencer
Salim em corridas. Seus pais sempre a incentivavam a comer alimentos saudáveis,
por isso, quando Dana via seus colegas de
escola comerem junk food todos os dias;
ela decidiu mudar o comportamento deles ; ela estava enfrentando o maior desafio de sua vida ...

Eu Tenho 100/100, Eu Perdi A Cabeça
Autor: Shibnam Guler Kara Jean
ISBN: 978-9948-23-264
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Reem obtém um resultado perfeito de
100% no exame oral e sente, como resultado, várias coisas acontecem.
Ela escreve uma carta ao diretor da escola
pedindo-o que cancele os exames.
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O Mal Pode Ser Bom
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-141-7
Categoria: Histórias infantis

Alegria Da Vitória
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-559-0
Categoria: Histórias infantis

Não Fosse Pela Minha Bengala
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9948-427-99-5
Categoria: Histórias infantis

Quando Eles Disseram “Nós”
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-140-0
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
Um carpinteiro depende de sua oficina de
carpintaria para ganhar a vida. Quando
o fogo destruiu sua loja, ele sentiu que
havia perdido tudo. Assim, sua esposa o
encorajou a encontrar esperança e superar a provação do fogo. Como resultado,
ele se tornou um homem rico possuindo
uma fábrica.

Resumo:
Salim tem sagacidade científica; ele ama
os inventores e observa o que eles fazem.
Ele sonhava em se tornar um inventor
que pode adicionar ao campo científico
e servir a humanidade, então ele pensou
em uma invenção que podesse ajudar os
pais a encontrar e localizar seus filhos
quando eles estão perdidos.

Resumo:
“Shirina encontrou com Suhail na loja de
brinquedos, que quebrou alguns de seus
brinquedos e os espalhou. Ela gritou com
ele e chorou. Quando sua mãe a repreendeu, ela se aproximou dele para se desculpar, mas ficou chocada quando descobriu que ele era cego.

Resumo:
Um pai distribuiu sua riqueza entre seus
filhos porque eles não concordaram em
entregar dinheiro para um deles, então ele
viajou para ganhar a vida. Cada um dos filhos gastou toda a sua parte e permaneceu
faminto, então eles aprenderam que têm
que trabalhar juntos para fazer riqueza !

Uma ávida leitora
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-16-136-3
Categoria: Histórias infantis

O Forte, O Honesto
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-139-4
Categoria: Livros infantis educativos

Resumo:
Esta é uma história de uma estudante
que ama ler e é conhecida por todos como
uma ávida leitora. Ela leu muito, desenvolveu suas habilidades de escrita e ganhou o primeiro lugar em redação.

Resumo:
Ahmad é um jovem forte e honesto que
procura trabalho com seus irmãos. Um
homem sábio guiou-os para um caminho difícil e espinhoso que está cheio de
testes. Ahmad foi o único entre os irmãos
que ganho a administração da cidade,
riqueza e uma esposa.

Por Que Eles Dizem Não?
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-138-7
Categoria: Histórias infantis

Vendedor De Esperança
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9948-23-142-4
Categoria: Histórias infantis

Hind A Esperta
Autor: Nura Ali Nasib Al Balushi
ISBN: 978-9933-23-137-0
Categoria (s): Livro infantil
Resumo:
“Uma mãe tentando treinar suas filhas
a fazer as tarefas domésticas, depois de
seu fracasso com a filha mais velha e do
meio, a mais nova, Hind, fez o trabalho
doméstico perfeitamente, e atraiu suas
irmãs para participar de um truque
inteligente.

Resumo:
Um homem sábio traz esperança para
as pessoas por uma recompensa. Matar
achava que o homem pegava o dinheiro
das pessoas sem direito, mas as pessoas
insistiam em se referir ao homem sábio.
Como resultado, Matar ficou confuso e foi
até o homem sábio que o direcionou para
a esperança.

Resumo:
“Muhammad é um menino que respeita
a opinião de seus pais e não rejeita suas
ordens. Quando ele viu a bicicleta de sua
prima, ele pediu a seu pai que lhe comprasse uma. Seu pai recusou, porque ele
a considerou perigosa. Como ele gostou
muito, Muhammad andou na bicicleta de
sua prima desobedecendo a seus pais e
então uma tragédia aconteceu ...
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Bando De Pinguins
Autor: Asma Al Kitbi
ISBN: 978-9933-23-141-7
Categoria: Livro Infantil

The Dinoraf
Autor: Hisa Al Muhairi
ISBN: 978-9948-23-142-4
Categoria: Histórias infantis

A Fera Gigante – Pezao
Autor: Shimaa Al Husni
ISBN: 978-9948-23-559-0
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
Um bando de pinguins que vivem no Ski
Dubai decidiu fazer uma grande aventura
de Dubai para o “Festival Liwa” em busca
de tamaras saborosas. Pinguins nesta
viagem vêem as areias do deserto pela
primeira vez.

Resumo:
Um ovo chocado, o que saiu dele, vamos
ver? Um pitinho? ... Não! Uma tartaruga? ... Não! Um crocodilo? ... Não! Mas
um dinoraf…! Então, por que o ‘dinoraf’ é
chamado como tal?

Resumo:
Allush está irritado com seus colegas de
escola, que o chamam de nomes desagradáveis, e zombam dele, mas seu comportamento revelará o segredo que Allush
esconde. O que é esse segredo? E como
ele vai enfrentar seus colegas?

Duas Baleias
Autor: Maitha Al khayyat
ISBN: 978-9933-16-136-3
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Navegando em uma aventura com a ousada baleia, Antar, que não tem tempo para
a preguiça; ele cruza os mares e oceanos
em busca da lula gigante. Sua vida mudou
quando ele conheceu a baleia Abla, como
sua vida mudará quando ele a conhecer?

Garrafas Solares
Autor: Sahar Naja Mahfouz
ISBN: 978-9948-427-99-5
Categoria: Histórias infantis

Maymun E As Centenas De Balões
Autor: Sura Ghazwan
ISBN: 978-9948-23-139-4
Categoria: Livros infantis educativos

Sindbad Mar
Autor: Dr. Ali Abdulqadir
ISBN: 978-9948-23-138-7
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Eu fui tomado pelo horror no começo,
desesperado vendo o navio desaparecer,
mas não me entreguei ao medo, decidi
procurar por alguém que pudesse me ajudar nesta ilha, até que eu cheguei em uma
grande redoma branca.

Huraiz
Autor: Rashid Al Mansouri
ISBN: 978-9948-23-140-0
Categoria: Histórias infantis

Campos Borboleta
Autor: Umniah Al Umrani
ISBN: 978-9948-23-137-0
Categoria: Livro Infantil

Resumo:
A história de Huraiz acontece em um
mundo cheio de organizações secretas
e comunidades que lutam entre si desde
os tempos antigos sob a cobertura da
escuridão para controlar e destruir a humanidade. Defensores fiéis encontraram
desafios para combater as trevas. Até
agora, eles lutaram com sucesso, e a escuridão não pôde destruir a luz.

Resumo:
Enquanto uma linda borboleta voava leve
e graciosamente para o riacho, suas amigas, as flores, alertaram-na contra um
possível perigo. No entanto, a borboleta
ignorou o conselho das flores e seguiu seu
caminho... O que aconteceu com ela lá?
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Resumo:
É um conto interessante de um menino
com seus balões coloridos e uma aventura que estimula a imaginação. O conto
traz uma lição de que o prêmio mais precioso não é necessariamente o revestimento com ouro e pedras preciosas. É o
que traz felicidade ao coração das pessoas e atrai sorrisos em seus rostos.
Prateleira de Moringas
Autor: Aisha Al Hashimi
ISBN: 978-9948-23-558-3
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Eu amo acompanhar meu pai ao mercado;
sempre há algo que me atrai, mas o que
uma prateleira cheia de jarras pode ter
para mim?

Resumo:
“Crianças em tendas frias ...
Eles brincam com nuvens
E cantam para o sol para que ele possa
nascer
Eu decidi começar uma nova tarefa
E do meu jeito
Traga de volta para eles o sorriso.
Como vou fazer isso?
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Muito Útil
Autor: Usama Kamil Allala
ISBN: 978-9948-20-944-7
Categoria: Saúde
Resumo:
Este é um livro de saúde que orienta
meninos e meninas como se manter
saudáveis e ter peso ideal comendo alimentos saudáveis.
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Hamda E A Equipe De Colagem
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-02-712-6
Categoria: Livros para jovens adultos Autodesenvolvimento

Rosa E Azul
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-427-99-5
Categoria: Livros para jovens adultos Autodesenvolvimento

Resumo:
Uma menina que encontrou-se colorindo
tecidos de diferentes tipos para viver com
esses contos e aventuras de tecidos no
espaço antes de retornar a sua pintura. “

Resumo:
Cartas e histórias dirigidas a meninas e
meninos expressando sua realidade e
sonhos, encorajando-os a questionar e
buscar respostas satisfatórias.

Os Dois Amigos
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-02-188-9
Categoria: Livros infantis educativos
Resumo:
A história de dois amigos, Nada e Huda,
que viveram uma amizade maravilhosa,
mas essa amizade quase foi destruida
devido ao comportamento imprudente.

O Objetivo Da Minha Irmãzinha
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-22-699-4
Categoria: Livros infantis educativos

Mãe, Pai: Por Que Não Morar
Na Mesma Casa
Autor: Fadhil Al Naqbi
ISBN: 978-9948-02-232-9
Categoria: Livros infantis educativos

Cowboy
Autor: Ibrahim Ahmad Maghfuri
ISBN: 978-9948-23-224-7
Categoria: Livros infantis educativos
Resumo:
Uma história que fala sobre a importância
da doação, tolerância, boa intenção e o impacto de tudo isso na sociedade

Resumo:
Uma criança vive uma amarga realidade
após a separação de seus pais e enfrenta
alguns desafios na tentativa de viver em
sociedade.

A Folha De Papel Que
Finalmente Se Alegrou
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-20-943-0
Categoria: Livros infantis educativos
Resumo:
Uma história que fala sobre a importância
da reciclagem de papel através da colocação de cada tipo de lixo no local atribuído a ele.

O Ponto Perdido
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-02-190-2
Categoria: Livros infantis educativos
Resumo:
De Masarrah aventuras no mundo da
língua árabe, uma série de histórias educacionais interessantes. Os heróis são
Masarrah e Ma’luma que vão em muitas
aventuras para descobrir erros lingüísticos comuns e corrigi-los.
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O Som Escondido No Meu Quarto
Autor: ZaKiyah Al Sarraf
ISBN: 978-9948-02-256-5
Categoria: Livros infantis educativos
Resumo:
Ele acordou e ouviu um som em seu
quarto desarrumado. O que foi isso?
É um miado de gato debaixo da cama ou o
som de um pássaro triste, ou o quê?

Resumo:
Esta é a história de uma garota malcriada,
que incomoda a irmã, mas as relações entre as duas irmãs foram melhoradas com
o amor e o cuidado da irmã mais velha.
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Eu e o Tio Sam
Autor: Jamal Al Shihi
ISBN: 978-0997-56-550-8
Categoria: Escrita de Viagens

Ao Redor Do Mundo Em 22 Dias
Autor: Muhammad Al Murr
ISBN: 978-9948-20-943-0
Categoria: Escrita de Viagens

Resumo:
O livro é uma boa combinação de literatura de viagens e lembranças com estilo simples, e às vezes sarcástico, que
está perto do leitor, O autor também se
concentrou nos aspectos históricos e
geográficos de cada estado mencionado
no livro.

Resumo:
O autor fala sobre sua viagem ao redor do
mundo em 22. Muitos motivos e circunstâncias estavam por trás dessa viagem
Unidos, Construindo o Estado da União
Autor: Dr. Yousif Muhammad Al-Madfaa
ISBN: 978-9948-40-283-1
Categoria: História dos Emirados Árabes
Unidos

Zayed, da cidade de Al Ain à liderança da
União
Autor: Rashid Abdullah Al Nuaimi
ISBN: 978-9953-76-566-3
Categoria: Biografia

Zayed, A Personalidade Excepcional
Autor: Ali Abu Al Rish
ISBN: 978-9948-18-876-6
Categoria: História dos Emirados Árabes
Unidos
Resumo:
O livro resume as qualidades pessoais
mais proeminentes do falecido Sheikh
Zayed. Analisa seus grandes feitos e atitudes em relação a várias questões árabes e regionais e sua sabedoria e determinação em situações cruciais.

Líder Social
Autor: Dr. Ibrahim Al Dubil, Dr. Abdul
Rahman Sharaf
ISBN: 978-9948-13-395-7
Categoria: Autogestão e Desenvolvimento

Resumo:
O livro apresenta a marcha histórica do
líder, Sheikh Zayed, desde a sua juventude
na região leste até o início dos desafios
que ele teve de enfrentar no estágio de
estabelecimento do Estado. O livro também apresenta a filosofia de Sua Alteza
Sheikh Zayed no desenvolvimento social.

Pioneiros dos Emirados Árabes Unidos
Autor:
ISBN: 978-9948-18-874-2
Categoria: História dos Emirados Árabes
Unidos
Resumo:
O livro contém histórias de sucesso inspiradoras em quarenta e três personalidades honradas. Ele leva você a uma
rápida jornada com os homenagiados
para aprender sobre suas vidas de-safiadoras, jornadas e os sacrifícios que eles
fizeram, no amor pela sua terra natal,
para trans-formar suas histórias em realizações históricas.

Resumo:
Este livro reflete o trabalho coletivo e voluntário dos líderes sociais que contribuem
para alcançar suas aspirações e respondem muitas de suas perguntas, levando-os aos mais altos níveis de excelência.

67

Diários de um pequeno desobediente
Autor: Jamal Al Shihi, Muhammad Khamis
ISBN: 978-9948-22-093-0
Categoria: Literatura Infantil
Resumo:
Uma história emocionante que atende
jovens de 8 a 15 anos. A história fala
sobre Faisal, um garoto travesso que
adora aventuras, mas se torna vítima
de muitos problemas porque ele não
calcula muito bem as consequências.

Resumo:
Neste livro, o autor fala sobre o papel do
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan na
construção dos Emirados Árabes Unidos
e seus esforços vigorosos para construir
o estado da União e estabelecer seus pilares, para que todos que vivem nas terras
dos EAU tenham conforto e segurança. O
livro foi baseado em um estudo realizado
pelo autor, e acompanhamento de muitas
fontes antigas, referências e documentos que escreveu sobre a história dos
Emirados Árabes Unidos e da região em
geral, mesmo décadas antes da União.
Flashes of Thought

Autor: Mohammed bin Rashid Al Maktoum
ISBN: 978-9948-20-111-3
Categoria: Autogestão e Desenvolvimento
Resumo:
Este livro resume a sessão de diálogo por
Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, na Conferência do Governo
realizada em fevereiro de 2013. O livro
aborda os vários aspectos da gestão, liderança, vida pessoal e a visão de sua Alteza para o sucesso.

Na Compania De Uma Xícara De Chá
Autor: Sajid Al Abdali
ISBN: 978-9948-20-976-8
Categoria: Autogestão e Desenvolvimento
Resumo:
Este livro contém uma coleção de observações, contemplações e reflexões escritas pelo autor em etapas sucessivas de
sua vida. O livro tem como alvo aqueles
que buscam esperança, otimismo e positividade.

Editora
Kalimat

T: +971 6 556 6696

F: +971 6 556 6691
mona@kalimat.ae
www.kalimat.ae

Associação dos editores dos Emirados

União É Força
Autor: Abir Ballan
ISBN: 978-0997-15-812-7
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Este livro celebra o dia nacional dos EAU,
enfocando na idéia de “união é força”. Um
menino passa o dia com sua família e avós
no museu do patrimônio histórico, onde
eles desfrutam de uma série de atividades
que refletem a herança dos Emirados.

Adorável Ahmad
Autor: Marwa Al Aqrubi
ISBN: 978-9948-15-811-0
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Ahmad sonha que ele e sua irmã conheceram sua avó em sua infância e que
ela lhes mostrou lugares que existiam de
seu tempo enquanto cantavam canções
da herança dos EAU. É aconselhável
que cada família acrescente este livro à coleção de histórias de seus filhos.
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Ibn Khaldun
Autor: Fatima Sharaf Al -Din
ISBN: 978-9948-18-136-1
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Este livro faz parte da série Você sabe
quem sou eu? Que celebra grandes figuras históricas árabes? O livro retrata a
vida de Ibn Khaldun, o filósofo, político e
acadêmico árabe e fundador da sociologia.

Pai Sultan
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-22-350-4
Categoria: Histórias infantis

Apague As Luzes
Autor: Maitha Al Khayyat
ISBN: 978-9948-22-349-8
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
Breve biografia de Sua Alteza o Sheikh Dr.
Sultan bin Mohamed Al Qasimi, Go-vernante de Sharjah. A biografia trata de sua
personalidade marcante em vários estágios de sua vida e destaca sua ex-celência
ao longo dos anos de estudo em disciplinas científicas e atividades estu-dantis
como esportes e desenho. O livro também se concentra em suas atitudes humanistas e grande moral, bem como, sua
paixão pela ciência e conhecimento, que
se reflete hoje em seu apoio à ciência, artes e eventos culturais.

Resumo:
Umar vive em uma fazenda onde ele tem
muitos tipos de animais domésticos.
Quando a noite cai, ele não consegue
dormir, então ele tenta brincar com os
pequenos animais, mas suas mães se recusam a acordá-los. Ao passar pela va-ca,
pato e camelo, Umar ensina ao leitor os
nomes dos animais jovens e seus ros-nar.

Pai Zayed
Autor: Saliha Ghabish
ISBN: 978-9948-16-069-4
Categoria: Histórias infantis

Segure Sua Língua Do Jeito Que Você
Segura Seu Cavalo
Autor: Fatima Sharaf Al Din
ISBN: 978-9948-13-645-3
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
Este livro é uma breve biografia de Sua
Alteza Sheikh Zayed, o pai da nação.
Sheikh Zayed não era apenas um simples
líder político, mas um homem com uma
visão do futuro que uniu o país, um poeta
beduíno que vivia uma vida simples, amava o conhecimento e o trabalho e conseguia liderar e unir os emirados.

Resumo:
Este texto é um conjunto de frases e expressões que atuam como trava-línguas.
A maioria dessas frases são colóquios,
comuns entre as pessoas e frequentemente usadas em jogos de palavras desafiadores e divertidos. Essas palavras
também são usadas no treinamento de
pronúncia correta.

Tranças Verdes
Autor: Mohannad Al Aqus
ISBN: 978-9948-02-493-4
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Amal é uma garota simples que perdeu
todo o cabelo; “sua cabeça prateada” ficou
bizarra. Ela vive boas aventuras, graças aos
seus cabelos especial. Então seus cabelos
começam gradualmente a crescer; com
amor ela pode lutar contra sua doença.
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Não Abra Este Livro
Autor: Fatima Sharaf Al Din
ISBN: 978-9953-20-210-3
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Este livro inclui duas histórias produzidas
sob a forma de acordeão. De um lado a
história: ‘Não abra este livro’, e do outro
lado a história: ‘Quando abro este livro’.
‘Não abra este livro’ tem como objetivo melhorar a imaginação da criança. A
história ‘Quando abro este livro’ fornece
à criança um ambiente seguro e familiar
associado a um sentimento de segurança
e alegria.

Série De Livros De Bonecos
ISBN: 978-9948-15-207-3
Categoria: Livros infantis educativos
Resumo:
Um livro sobre um galo acompanhado
pela boneca; de uma série que fornece às
crianças informações sobre animais de
uma maneira muito simples.
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Pense, Diga E Aja
Autor: Dr. Iman Mirdas
ISBN: 978-9948-23-177-6
Categoria: Biografia
Resumo:
Este livro explica as realizações feitas
por sua Alteza Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum em vários campos,
também chama a atenção para a visão
do sheikh Mohammed, indicando que o
que foi alcançado nos diferentes níveis de
prosperidade, progresso e estabilidade é
realmente uma sincera tradução de uma
visão brilhante e determinação.

Guia Dos Membros
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Uma Breve Biografia Da Escuridão
Autor: Amir Taj Assir
ISBN: 978-9948-02-436-1
Categoria: Romance

Título: Eu Não Falhei 2
Autor: Maryam Al Balushi
ISBN: 978-9948-23-464-7
Categoria: Autodesenvolvimento

Arabish (Ankarizah)
Autor: Nawal Halawa
ISBN: 978-9948-23-261-2
Categoria: Romance

O Suporte A Escrita
Autor: Dr. Muhsun Al Ramli
ISBN: 978-9948-02-428-6
Categoria: Literatura

Al Fareej
Autor: Ibrahim Mohammed Bu Melha
ISBN: 978-9948-23-430-2
Categoria: História

Resumo:
Uma obra do romancista sudanês Amir
Taj Assir, no qual ele conta a história do
ferreiro que se tornou ministro da Cultura
e descreve a grande mudança de sua vida,
de uma pessoa simples a um ministro.

Resumo:
Um livro sobre autodesenvolvimento
e motivação que aborda o período de
de-legação na Organização Internacional da Aviação Civil (uma organização das
Nações Unidas) em 2010 e fala sobre os
desafios que o autor teve que enfrentar
com diferentes nacionalidades durante
esse período de transição intelectual para
a globalização.

Resumo:
Arabish (Ankarizah) é uma história
ver-dadeira que narra memórias de eventos ocorridos há muito tempo. Nesta
história, Mais Al Rim Al Adnani recorda
a partida de um país pequeno e seguro
(Kuwait), onde o ouro negro (petróleo) foi
desco-berto e começou a trazer modernidade para o país, tornando-o civilizado e à frente de seus vizinhos do Golfo.

Resumo:
Neste livro, o falecido romancista Hassan
Mutlaq, autor do romance Dabada, fala
sobre a filosofia de escrever romances.
Ele também reflete sua visao sobre consciência e percepção.

Resumo:
Um livro que fala sobre o emirado de
Dubai e EAU; concentra-se na vida no
passado em todas as suas formas e no
papel social de Fareej (vizinhança). O livro
também discute os costumes e tradições
da sociedade dos Emirados (relacionados
a mudanças nos vestimentos nas escolas
– passa tempo - dialeto dos EAU, vida social e econômica). Este livro é uma prova
viva da herança do Fareej em Dubai.

Mercado Naif
Autor: Ubaid Ibrahim Bu Melha
ISBN: 978-9948-02-271-8
Categoria: Novela
Resumo:
Este é um romance sobre a Área Naif no
passado e no presente; como era e como
está hoje. O romancista dos Emirados
Ubaid Bu Melha documenta alguns eventos, personalidades e lugares e descreve
a transição do lugar e das pessoas em
tempo. Ele documenta eventos históricos
e memórias das pessoas que lá viviam.

Minha Pátria É Minha Identidade
Autor: Talal Al Falti
ISBN: 978-9948-42-740-7
Categoria: Arabes - Emirados

A Memória Da Água
Autor: Wassini El A’arj
ISBN: 978-9948-02-730-0
Categoria: Romance

Resumo:
O livro discute os conceitos de identidade
nacional e terra natal e seus componentes e valores. Discute também o papel das
instituições na promoção da identidade,
pertencimento e lealdade nos Emirados
Árabes Unidos.

Resumo:
Uma auto biografia do romancista Algeriano (Wassini El A’arj), em que ele fala sobre o domínio dos grupos terroristas armados na época, sobre todos os aspectos
da vida em seu país e as amarguras que
ele sofreu estando longe de sua família.

Uma Viagem Ao Japão Com Mansour
Autor: Jawaher Al Muhairi
ISBN: 978-9948-02-490-3
Categoria: Livro de Viagens
Resumo:
Um livro no qual o escritor dos Emirados
Árabes Unidos, Jawaher Al Muhairi, debate com uma famosa personalidade dos
Emirados, Mansour Al Yabani (Mansour,
os japoneses), as diferenças entre os povos japoneses e dos Emirados, costumes
e tradições comuns, assim como aspectos da vida no Japão.
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O Rei Misericordioso
Autor: Eid Salah
ISBN: 978-9948-23-302-2
Categoria: Histórias infantis

Livro De Colorir
Autor: Muhammad Majdi
ISBN: 978-9948-48-131-7
Categoria: Livro de Colorir

Rim E A Canetas Mágicas
Autor: Maryam Refai
ISBN: 978-9948-23-305-3
Categoria: Histórias infantis

Família De Ratinhos
Autor: Maryam Al Refai
ISBN: 978-9948-23-300-8
Categoria: Histórias infantis

O Cordeiro, Farhan
Autor: Maryam Al Rifai
ISBN: 978-9948-23-299-5
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
Livro de colorir para adultos ajuda a superar o estresse e desenvolver a capacidade de suportar e perseverar.

Resumo:
Uma história sobre trabalho e perseve-rança; nesta história, uma garota
chama-da Rim, que descobre que as
canetas mágicas são os verdadeiros trabalhos e os esforços dos alunos, porque
lhes per-mitem alcançar seus propósitos.

Resumo:
Esta história fala sobre a importância de
respeitar os pais, pois eles sabem o que
é bom para seus filhos mais do que ninguém. Isto é o que os ratinho Habun e
Labun descobrirão.

Resumo:
Uma história do cordeiro é uma evidência
de cooperação, perseverança e desconfiança de estranhos; uma história de não
sair de casa sem a permissão dos pais.

Cooperação
Autor: Eid Salah
ISBN: 978-9948-09-556-9
Categoria: Histórias infantis

Eu Não Sou Inútil
Autor: Eid Salah
ISBN: 978-9948-09-555-2
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
O galinho descobriu que a cooperação e
o trabalho em conjunto são melhores do
que trabalhar sozinho; Tudo isso o afastou
dos perigos, porque quando a raposa o
perseguia ele ficava assustado e tremendo - e voltava para sua mãe com medo.

Resumo:
Fawaz aprendeu com aquele pássaro que
conseguiu construir seu ninho depois
de muitas tentativas e grande esforço.
Fawaz descobriu que o trabalho e a perseverança são a base para o sucesso e a
excelência.

Resumo:
Um rei, que era sábio e gentil com seu
povo, se perdeu no bosque e descobriu
que as pessoas o amava e o defendia por
causa de sua justiça e coragem.

De Haq Al Laila
Autor: Inas Abdul Hamid
ISBN: 978-9948-13-981-2
Categoria: Histórias infantis
Prêmio
Autor: Eid Salah
ISBN: 978-9948-23-303-9
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
A diferença entre energia e preguiça é o
assunto da nossa história. Faris descobre
rapidamente! Ele sabe a grande diferença
entre elas e mantém seu sucesso em
segredo!

Coelhinho ‘Arnub’ E A Raposa
Autor: Eid Salah
ISBN: 978-9948-09-545-3
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Se a mentira salva, a verdade salva mais - é
isso que os amigos descobriram depois de
encontrar um anel que um pedestre perdeu.
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Resumo:
Uma história sobre a tradição folclórica da
região do Golfo Pérsico, Haqq Al Leila, uma
celebração na noite do meio do Sha’baan
(do calendário islâmico), durante a qual as
crianças vestem suas melhores roupas e
visitam as casas da vizinhança coletando
doces e sacos de nozes.
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Latifah Al Khafifa
Autor: Hissa Al Awadhi
ISBN: 978-9948-02-670-9
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
O património do Golfo...
das casas antigas.
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Dicionários De Escritores Do Mundo
Autor: Dr. Shawqi Muhammad Abbud
ISBN: 978-9953-76-780-0
Categoria: Literatura - Dicionários

Jardim De Infância 1
Autor: Nasab Bu Fakhr Al Din
ISBN: 978-9953-76-892-2
Categoria: Livros educativos para crianças

Minhas fotos de animais - Atlas
Autor: Hanadi Mazbudi
ISBN: 978-9948-438-77-9
Categoria: Livros infantis-Atlas

Vamos tomar um banho
Autor: Sahar Aasi
ISBN: 978-9948-02-672-3
Categoria: Livros educativos para crianças

Resumo:
Um dicionário de escritores internacionais
que inclui informações sobre mais de 550
escritores, de todo o mundo.

Resumo:
Este é uma serie que foi projetado para
ensinar letras e números para crianças.
Inclui um livro de escrita e um livro de
exercícios para matemática e leitura. O
conjunto segue o conteúdo programático
aprovado; é cheio de exercícios ilustrados
e atividades com adesivos interessantes.

Resumo:
Este livro é uma fascinante introdução ao
Reino dos Animais e uma ferramenta para
entender sua diversidade e a importância
de preservá-los. O livro apresenta mais de
300 espécies de animais impressionantemente retratados.

Resumo:
Brincando é a melhor maneira de ensinar
as crianças na pré-escola e no jardim de
infância. Este livro, como todos os livros da série “Vamos nos divertir juntos”,
procura incentivar as crianças a brincar,
imaginar e aprender ao mesmo tempo.

Provérbios Dos Grandes Sábios Famosos
Autor: Nasser Assi
ISBN: 978-9953-76-870-0
Categoria: Literatura

Abbudi, O Garoto Ilustre
Autor: Mirna Al-Barraj
ISBN: 978-9948-76-77-7
Categoria: Livros educativos para crianças

A Água É A Fonte Da Vida
Autor: Salwa Musabbah Al Suwaidi
ISBN: 978-9948-09-587-3
Categoria: Livros educativos para crianças

Por quê?
Autor: Safiya Haydar Ahmad
ISBN: 978-9948-02-667-9
Categoria: histórias infantis

Resumo:
Um livro que inclui muitos dos inteligentes provérbios ditos comumente entre as
pessoas, fornecendo declarações e expressões maravilhosas sobre a vida.

Resumo:
Uma história educacional útil sobre os
sinais de nascença nas crianças.

Resumo:
Estamos todos conscientes da importân-cia da água em nossas vidas; é a
origem da vida. A água é a fonte da vida
é um livro interessantemente ilustrado.

Resumo:
Uma menina fazendo perguntas sobre
o que sua família faz depois que ela vai
dormir
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O Mundo dos Animais nas
Canções Infantis
Autor: Hana Farah Halahil
ISBN: 978-9953-76-988-2
Categoria: livros infantis
Resumo:
Letras de música para crianças no mundo
dos animais.

Jerboea
Livres

T: +971 4 2974 321

laith.shake@magrudy.com

Associação dos editores dos Emirados

Paz
Autor: Yusif Khan
ISBN: 978-9948-44-717-7
Categoria: Livros infantis - Letras
Resumo:
Um livro de música para crianças que inclui canções e hinos em inglês em amor
pelos Emirados Árabes Unidos.
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Resumo:
Eid é uma ocasião de alegria e diversão.
Esta história retrata a atmosfera do Eid
Al-Fitr e suas celebrações.

O Camelo Com Pequena Corcunda
Autor: Rawdhah Al-Halami
ISBN: 978-9948-43-553-2
Categoria: Livros infantis
Resumo:
Às vezes sentimos que estamos no lugar
errado; que somos diferentes dos outros.
O camelo com pequena corcunda quer
parecer com outros camelos!

O Camelo Que Se Foi
Autor: Julia Johnson
ISBN: 978-9948-42-619-6
Categoria: Livros infantis
Resumo:
Uma história sobre um camelo perdido
em Dubai e misturado com as estátuas de
camelo nas praças.

Galagolia
Autor: Dubai Abulhoul
ISBN: 978-9948-44-721-4
Categoria: Livros para jovens adultos
Resumo:
O primeiro romance fictício para jovens
adultos escrito pela menina dos Emirados, Dubai Abulhoul, acontece em Dubai.

Leila adora cerejas
Autor: Aniko Brauner
ISBN: 978-9948-85-993-2
Categoria: Livros infantis
Resumo:
Leila, uma girafa desobediente, adora
cerejas. O mesmo acontece com Rashid, o
guardador. Mas há apenas uma cerejeira na
ilha onde os dois vivem. E isso causa problemas. GRANDES PROBLEMAS. Mas, de
repente, algo inesperado acontece e Leila
e Rashid se tornam os melhores amigos.

Concurso De Beleza Do Camelo
Autor: Marilyn Sheffield
ISBN: 978-9948-85-623-3
Categoria: Livros infantis
Resumo:
Kamilla, o camelo, é inscrito em um concurso de beleza por seu dono. No concurso ela encontra muitos camelos lindos.
Ela acha que eles são mais bonitos do que
ela, mas o juiz não está apenas procurando um rosto bonito, como também uma
personalidade bonita. Tem Kamilla o que
é preciso para vencer?

O Feliz Eid
Autor: Salwa Kapital
ISBN: 978-9948-43-557-0
Categoria: Livros infantis

Jornada de Jamal
Autor: Michael Foreman
ISBN: 978-9948-42-793-3
Categoria: Livros infantis-novela
Resumo:
Uma tradução de uma história de Michael Foreman que ganhou duas vezes
o Greenway Award ...... A história é sobre um pequeno camelo chamado Jamal,
que teve que andar, andar e atravessar
o deserto para Dubai, onde amizade e
aventura o aguardam!
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Cabras de Omar
Autor: Kathy Hoopmann
ISBN: 978-9948-85-992-5
Categoria: Livros infantis
Resumo:
Quando Omar sai para pastoriar suas
cabras todos os dias, ele sente nojo de
ver o lixo aqui e ali, então ele tenta fazer uma grande diferença e cuidar de seu
meio ambiente.

Jamila, O Falcão Branco
Autor: Mirjam Ricarda Hampel
ISBN: 978-9948-85-982-6
Categoria: Livros infantis
Resumo:
Quando Jamila participa da corrida de
velocidade no ar, há mais emoção e excitamento. Uma história interessante sobre a falcoaria.
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Poluição Do Ar
Autor: Muhammad Abdulaziz Al Halawi
ISBN: 622-2008-91-528-3
Categoria: Jovens adultos-science
Resumo:
Um livro de ciências para jovens adultos
que fornece informações para todos os
membros da família e tópicos valiosos
relacionados à vida.
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Abjad-Level 2
Autor: Associação de Proteção
da Língua Árabe
ISBN: 978-9948-22-756-4
Categoria: Livros educativos

Impressão De Inovação
Autor: Hamdan Al Amiri
ISBN: 978-9948-20-768-9
Categoria: Histórias e Pensamentos
Resumo:
Histórias e pensamentos de um autor
promissor dos Emirados.
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Resumo:
O programa visa desenvolver o conhecimento dos alunos na fonética árabe.

Equilíbrio Ecológico
Autor: Muhammad Abdulaziz Al Halawi
ISBN: 978-9948-52-137-5
Categoria: Jovens adultos-science
Resumo:
Um livro de ciências para jovens adultos
que fornece informações para todos os
membros da família e tópicos valiosos
relacionados à vida.

Abjad-Level 4
Autor: Associação de Proteção
da Língua Árabe
ISBN: 978-9948-22-758-8
Categoria: Educacional
Resumo:
O programa visa desenvolver o conhecimento dos alunos na fonética árabe.

Abjad-Level 1
Autor: Associação de Proteção da Língua
Árabe
ISBN: 978-9948-22-755-7
Categoria: Livros educativos
Resumo:
O programa visa desenvolver o conhecimento dos alunos da fonética árabe.

Do Meu Jeito
Autor: Nabila Abbas
ISBN: 978-9953-76-545-7
Categoria: Livro de Culinária
Resumo:
Este livro oferece uma variedade
abrangente de receitas que combinam os
pratos orientais com pratos de diferentes
civilizações.

12.500 Perguntas E Respostas
Autor: Seham Ibrahim Mahmoud
ISBN: 978-9953-76-620-1
Categoria: Informação
Resumo:
O livro tem uma variedade de informações
em todos os ramos do conhecimento: literatura, conhecimento islâmico, personalidades políticas e econômicas, artes e
outros.

Abjad-Level 3
Autor: Associação de Proteção
da Língua Árabe
ISBN: 978-9948-22-757-1
Categoria: Educacional
Resumo:
O programa visa desenvolver o conhecimento dos alunos na fonética árabe.

Abjad-Level 5
Autor: Associação de Proteção
da Língua Árabe
ISBN: 978-9948-22-759-5
Categoria: Educacional
Resumo:
O programa visa desenvolver o conheci-mento dos alunos na fonética árabe.
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Somos todos úteis
Autor: Suheir Al-Samman
ISBN: 978-9948-02-394-4
Categoria: Histórias infantis

1001 Sábios
Autor: Hisham Awadh
ISBN: 978-9933-42-556-2
Categoria: Provérbios sábios

Resumo:
Havia uma faca que descobriu que o trabalho que estava fazendo na cozinha não
era útil. Comer não precisa mais cortar ou
descascar ... então percebeu que é muito
importante na preparação dos alimentos.

Resumo:
Grandes conhecedores árabes e islâmicas, eruditos e sábios da antiguidade e
muito mais.

O Dicionário Conciso Para Estudantes
ISBN: 978-9953-53-458-5
Categoria: Dicionário
Resumo:
Ajuda a entender termos vagos e aumenta a riqueza de vocabulário do aluno.

Sultão e as Sete Estrelas
Autor: Ansam Jamil
ISBN: 978-9948-02-557-3
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Sultan teve um premunição que um gigante entrava na aldeia, então ele correu
para buscar ajuda de outros para expulsar
este gigante.

Menino De 13 Anos
Autor: Asma Muhammad
ISBN: 978-9933-53-405-9
Categoria: Romance
Resumo:
Um menino de 13 anos se sente perdido
entre seu amor e vingar sua família. Ele
vive essa confusão e ignora os significados da infância e da inocência.
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O Sábio Professor E O Aluno
Autor: Ansam Jamil
ISBN: 978-9948-02-392-0
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Um estudante rico queria esnobar um
homem pobre, então ele repôs brincadeira com felicidade.

Tente Até Conseguir
Autor: Suheir Al-Samman
ISBN: 978-9948-02-380-7
Categoria: Histórias infantis

Farhan realiza seu sonho
Autor: Ansam Jamil
ISBN: 978-9948-02-603-7
Categoria: Histórias infantis

Resumo:
Um pequeno carro tentava subir a montanha, mas estava sempre com medo e
não alcançava seu objetivo. Após muitas
tentativas, o carro chegou ao topo da
montanha e ficou feliz com esse sucesso.

Resumo:
Farhan queria ser um jogador de futebol;
com determinação e treinamento, ele se
tornou um excelente jogador e venceu
com sua equipe.

Palavras Confortáveis
Autor: Walid Abdul majid Ibrahim
ISBN: 978-9953-53-450-9
Categoria: provérbios e ditados sábios
Resumo:
Encontramos sabedoria em tudo; fazendo-nos ver as coisas melhor.

Khalid E O Pássaro
Autor: Ansam Jamil
ISBN: 978-9948-02-556-6
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
O pai de Khalid comprou-lhe um pássaro
em um gaiola. Khalid amava o pássaro.
Um dia, Khalid libertou o pássaro e, desde então, esse nunca mais voltou. Khalid
estava triste, mas quando viu que o pássaro estava feliz fora da gaiola, ficou feliz
também.
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Pesquisas em Economia Islâmica
Autor: Salem Said Al-Na’ur
ISBN: 978-9948-02-223-7
Categoria: Direito

Expiração De Contratos De
Futebolistas Profissionais
Autor: Abdul Razzaq Faruq Saflu
ISBN: 978-9948-23-307-7
Categoria: Direito
Resumo:
Este livro é do consultor jurídico da Federação de Futebol dos Emirados Árabes
Unidos, ele explica as leis que regem o
recrutamento de jogadores nos Emirados
Árabes Unidos.

Resumo:
Um livro acadêmico legal em que o autor
discute a questão da concorrência entre
os comerciantes, especialmente a concorrência ilegal, devido a competição. O
livro apresenta uma comparação entre
as leis comerciais dos Emirados Árabes
Unidos e algumas leis dos países árabes.

Resumo:
Este livro acadêmico contém 9 pesquisas
em vários aspectos da economia islâmica,
indicando a validade da economia islâmica em todos os tempos e lugares e como
a economia islâmica alcança o verdadeiro
significado da sustentabilidade em várias
áreas.

Efeito Retroativo Na Ação Legal
Autor: Prof. Nury Muhammad Khatir
ISBN: 978-9948-497-93-6
Categoria: Direito
Resumo:
O livro é uma tese sobre um assunto legal muito importante. O autor apresentou
de uma maneira acadêmica maravilhosa para formar uma referência para os
pós-graduados em direito. O autor é um
dos primeiros professores da cadeira de
Direito da Universidade dos Emirados
Árabes Unidos.

Concorrência Ilegal
Autor: Khalid Ali Abdullah Al Mansuri
ISBN: 978-9948-09-624-5
Categoria: Direito
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Resumo:
Este livro acadêmico discute uma nova
questão nos Emirados Árabes Unidos
que será assunto dos institutos acadêmicos. O livro apresenta os usos pacíficos
da energia nuclear e as subsequentes
proteções criminais de acordo com as leis
dos Emirados Árabes Unidos.

Direito Do Trabalho
Autor: Muhammad Basil Al-Hafiz
ISBN: 978-9948-438-83-0
Categoria: Direito
Resumo:
Este livro acadêmico profissional detalha
a lei trabalhista dos EAU. Ele também fornece todas as decisões e decretos com as
últimas alterações até fevereiro de 2017.
O livro explica os direitos e obrigações
dos trabalhadores e empregadores e
questões relacionadas com a relação entre o trabalhador e o empregador, da assinatura do contrato até o final do serviço
do trabalhador.

Proteção penal nas áreas de usos
pacíficos da energia nuclear
Autor: Said Ali Said
ISBN: 978-9948-18-546-8
Categoria: Direito

O Ministério Público no início
do processo penal
Autor: Disse Hassan Muhammad Balhaj
ISBN: 978-9948-23-260-5
Categoria: Direito
Resumo:
O livro é uma tese acadêmica que discute uma questão importante na Lei no
Processo Penais dos Emirados Árabes
Unidos, que é a extensão do poder do
Ministério Público em iniciar processos
criminais.

Caducação Gradual Na Decisão
Administrativa
Autor: Dr. Faisal Abdul Hafiz Al Shawabkih
ISBN: 978-9948-13-646-0
Categoria: Direito
Resumo:
Este é um livro acadêmico que é quase o
primeiro de seu tipo nos Emirados Árabes
Unidos. O livro discute uma das questões
mais importantes nos últimos tempos,
que é a caducação das decisões administrativas. O livro inclui as últimas leis de
jurisprudência nos Emirados Árabes Unidos, emitidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Cassação de Dubai.
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A Viagem Do Mundo E Do Universo
Autor: Ammar Al Mu’ili
Categoria: História

Um Marinheiro, Não Um Pirata
Autor: Dr. Ali Abdul Qadir
Categoria: Jovens adultos - Histórias

Resumo:
Uma emocionante viagem histórica
e científica para lugares estranhos e
grandes eventos que ocorreram no passado desde bilhões de anos.

Resumo:
Esta é uma história para jovens adultos;
é sobre as consequências da imprudência.
A história narra a história do jovem
sonhando em ir para o mar e se tornar
um marinheiro, mas seu comportamento
imprudente o leva a ficar prisioneiro a
bordo do navio pirata.

As Reviravoltas Do Destino
Autor: Khalid Al Muhairi
Categoria: Jovens adultos - Histórias
Resumo:
Esta é uma história para jovens adultos.
Leva-nos através das memórias de uma
criança sobre o ônibus escolar e as conseqüências de seu comportamento. Ele
é apresentado de uma maneira emocionante e interessante, focando na importância de se comportar bem no ônibus
escolar.

Viva A Nossa Pátria
Autor: Dr. Ali Abdul Qadir
Categoria: Jovens adultos - Histórias
Resumo:
Esta história é para jovens adultos, é sobre o amor à pátria e sacrifícios a ela. A
história mostra como é preciso colocar
em primeiro lugar o interesse da nação.

A Grande Oportunidade De Majid
Autor: Dr. Ali Abdul Qadir
Categoria: Jovens adultos – Histórias
Resumo:
A história fala sobre aproveitar a oportunidade e se esforçar para alcançar objetivos. Majid encontra a oportunidade de
sua vida quando ele joga com sua equipe
uma partida importante.

A Aventura Do Leopardo Árabe Em Marte
Autor: Dr. Ali Abdul Qadir
Categoria: Jovens adultos - Histórias
Resumo:
Uma história de ficção científica para jovens adultos; é sobre uma jornada para o
futuro que é contada entre galáxias e planetas ... fala sobre o conflito entre o bem
e o mal, lealdade e sacrifício pela pátria.

Salve a árvore prosopis
Autor: Dr. Ali Abdul Qader
Categoria: Jovens adultos - Histórias

Reino dos pavões
Autor: Fadhil Al Muhairi
Categoria: Romance

Resumo:
Uma história para jovens adultos que fala
sobre a árvore prosopis e sua importância
para enfatizar a importância de preservar
o meio ambiente e o patrimônio.

Resumo:
Este romance combina a magnificência
da imaginação com a autenticidade da
história. A história de aventura leva-nos
a uma viagem ao passado através do
barco dos piratas, numa rota arriscada
com contrabandistas e piratas que
se levantaram contra a opressão e a
injustiça portuguesa no início do século
XVI. O protagonista, Zahran encontra-se
no convés do navio pirata com Dayjur,
um membro da tripulação, depois que
ele decidiu retaliar por sua família, cujos
membros morreram por bombardeio
Português.
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1000 Fatos Sobre Ibn Khaldun
Autor: Ashraf Mohammed Al-Wahsh
ISBN: 978-977-297-520-6
Categoria: Informações Gerais
Resumo:
O livro fala sobre uma das personalidades
mais proeminentes da civilização universal. Seis séculos após sua morte, ele tem
grande influência em diferentes partes
do mundo. Ele ainda ocupa a mente das
pessoas, especialmente com seu livro
intitulado : Muqaddimah, que se refere a
Introdução de Ibn Khaldun.
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As Histórias Por Trás Dos Prové-Rbios
Autor: Dr. Ahmed Sayyid Hamid Al Barjal
ISBN: 978-977-297-509-9
Categoria: Provérbios e provérbios

1000 Fatos Sobre O Idioma Árabe
Autor: Dr. Ahmad Sayyid Hamid Al-Barjal
ISBN: 978-977-297-507-5
Categoria: Informações Gerais
Resumo:
1000 fatos sobre a língua árabe, sua origem e desenvolvimento, e suas disciplinas, como gramática, morfologia, retórica
e eloquência, bem como fonética, literatura e poesia.

1000 fatos sobre orientalismo e
orientalistas
Autor: Hani Muhammad Hamid
ISBN: 978-977-297-524-2
Categoria: Informações Gerais
Resumo:
1000 fatos sobre Orientalismo e Orientalistas, incluindo a definição do Orientalismo, sua origem e desenvolvimento,
Orientalismo e colonização, Orientalismo
e os Judeus, e os motivos e objetivos do
Orientalismo.

1000 fatos sobre o Andalus
Autor: Dr. Ahmad Sayyid Hamid Al-Barjal
ISBN: 978-977-297-522-8
Categoria: Informações Gerais
Resumo:
1000 fatos sobre o Andalus, desde o estabelecimento do estado islâmico até a
queda de sua civilização.

1000 Fatos Sobre A História
Da Educação
Autor: Nabil Abu Al-Qassim
ISBN: 978-977-297-524-2
Categoria: Informações Gerais
Resumo:
Este livro fornece uma educação histórica abrangente e seu desenvolvimento na
região e as opiniões de personalidades
importantes no campo. O livro é uma
referência importante para educadores.

Resumo:
O livro contém um belo grupo de
prové-rbios árabes. Apresenta a origem
de cada história. O livro visa destacar a
beleza da língua árabe, suas histórias
eternas e seus provérbios maravilhosos.
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Enciclopédia Dos Escritores Do Mundo
Do Século 21
Autor: Mahmud Qassim
ISBN: 978-977-297-524-2
Categoria: Enciclopédias
Resumo:
Esta enciclopédia inclui os escritores
mais importantes do mundo no século
XXI. Muitos desses escritores ganharam
grandes prêmios literários como o Prêmio
Nobel.

Salões Literários No Mundo Árabe
Autor: Dr. Ahmed Sayed Hamed Al-Barjal
ISBN: 978-977-5155-14-6
Categoria: Literatura
Resumo:
O livro lida com os salões literários na
região árabe e seu papel no renascimento
literário. O autor definiu os salões e apresentou suas origens. Depois, ele falou sobre o papel das mulheres nesses salões e
mencionou alguns salões femininos muito famosos, como os salões de Nazili Fadil
e May Ziade.

História Da Pirataria No Mar
Autor: Yatsik Makovsky
ISBN: 978-977-5155-06-1
Categoria: Histórias infantis

Amor Aos Livros E Obsessão Pela Leitura
Autor: Walid Taha Ashur
ISBN: 978-977-297-527-3
Categoria: Livros e Leitura

Resumo:
Neste livro, o famoso jornalista e escritor
polonês Yatsiyek Makhovski, tenta apresentar uma visão de todos os principais
estágios da pirataria. O tempo dos eventos se estende do mundo antigo até a
nossa era moderna.

Resumo:
Uma emocionante jornada com celebridades,
inovadores e líderes do mundo, através dos
quais aprendemos sobre seus costumes,
vida pessoal e seus rituais de leitura e escrita,
e abordamos seus talentos, enquanto eles
nos falam sobre suas paixões por livros, suas
obsessões por escrever e suas situações engraçadas com livros.
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Rama ama sua escola
Autor: Manal Fahmi Mahjub
ISBN: 978-9948-23-337-4
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Uma coleção para crianças em seus primeiros anos que lhes ensinam ética através das histórias de Rama e seu irmão,
Majd.
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Desenvolvimento De Seu Filho
(Nascimento Até 6 Anos)
Autor: Asmaa Muhammad Subhi Nashawi
ISBN: 978-948-02-636-5
Categoria: Educacional

No Dia Da Limpeza
Autor: Qahtan Ibrahim Al Talla ’
ISBN: 978-9948-49-597-0
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Uma coleção de histórias infantis sobre as
aventuras de Hamad e sua irmã Mira, através das quais eles aprendem boa ética

Matemática Mental
Autor: Rasha Al-Sha’aar
ISBN: 978-9948-43-884-7
Categoria: Educacional
Resumo:
A matemática mental é uma nova maneira de desenvolver habilidades e capacidades de aprendizado. Destina-se a
resolver problemas matemáticos de uma
forma rápida e interessante. Desenvolve
a memória, aumenta a capacidade de se
concentrar, entender e prestar atenção.
Ajuda no aumento da precisão, intuição,
compreensão, criatividade e autoconfiança.

Majd desafia seu medo
Autor: Manal Fahmi Mahjub
ISBN: 978-9948-23-334-3
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Uma coleção para crianças em seus primeiros anos que lhes ensinam ética através das histórias de Rama e seu irmão,
Majd.

Histórias Da Vida Dos Companheiros
Autor: Haytham Muwaffaq Hafiz
ISBN: 978-9948-43-886-1
Categoria: Contos infantis
Resumo:
Um livro fala sobre a biografia de alguns
dos companheiros, sua moral e suas atitudes.

Resumo:
Um livro educacional para a família, dando
conselhos sobre como cuidar da criança e
corrigir o seu comportamento, desde o
nascimento até ingressar na escola.
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Como Posso Ajudar As Pessoas?
Autor: Ranim Haytham Hafiz
ISBN: 978-9948-02-768-3
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Uma série educacional que ensina às
crianças habilidades pessoais e como se
comportar bem com os membros da comunidade.

Como Cuidar Do Meu Corpo
Autor: Alaa Juda
ISBN: 978-9948-02-772-0
Categoria: histórias infantis
Resumo:
Um livro educativo para crianças (8+) ensinando-os a como cuidar do corpo, manter a higiene, a saúde, a beleza e a cuidar
da alimentação. O livro também dá conselhos para protegê-los contra o assédio.

Autoconfiança
Autor: Tariq Ahmad Al Bakri
ISBN: 978-9948-23-207-0
Categoria: Histórias infantis

Ciência Para Jovens
Autor: Hiba Mohammed Nazir Al Halabi
ISBN: 978-9948-02-773-7
Categoria: Livros infantis - Ciência

Resumo:
Coleção de histórias infantis que ensinam
às crianças habilidades pessoais na vida
através de histórias de animais.

Resumo:
Experiências científicas simples através das
quais a criança pode aprender sobre o mundo
e as criaturas a seu redor.
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“O universo
é feito de
histórias,
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não de
átomos.”
– Muriel Rukeyser
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Hadeeth Al Thakira
Autor: Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi
ISBN: 8-914-15-9948-978
Categoria: História
Resumo:
Este livro foi publicado após o livro “Sard Al
That”. O autor, Sua Alteza Sheikh Dr. Sultan
bin Mohamed Al Qasimi narra neste livro os
eventos e situações em uma das etapas mais
importantes durante o estabelecimento dos
Emirados Árabes Unidos. Os dois livros narram a vida de Sua Alteza em diferentes etapas.

O Conflito entre Poder e
Comércio no Golfo
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-02-426-2
Categoria: História
Resumo:
Este livro fala sobre as lutas de poder
persas e outros conflitos locais sobre o
comércio no Golfo, e sobre os assuntos
da empresa do Leste Europeu.
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Sard Al That
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-16-851-5
Categoria: Biografia
Resumo:
Em “Sard Al That”, o Sheikh Dr. Sultan
narra sobre sua vida e descreve seu
sonho como um jovem ambicioso, com
todas as palavras de sonhos, aventuras, frustrações e aspirações dos jovens.

Conto de uma cidade
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-18-878-0
Categoria: História
Resumo:
Durante o reinado do Sheikh Sultan bin
Saqr bin Rashid Al Qasimi, desde 1803,
quando a força dos Al-Qawassim atingiu
o seu pico e se espalhou pela costa árabe,
da aldeia de Al Mamzar e Khatm Malaha,
às ilhas de Tunb, Abu Musa Siri, Abu Nuair
e Lanja, na costa da Arábia.

Al-Sheikh Al-Abyad (O Sheikh Branco)
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-444-19-0
Categoria: História
Resumo:
O White Sheikh é uma história verdadeira que aconteceu no início do século XIX.
Para escrever este romance, Sua Alteza
o Governante de Sharjah não dependia
apenas dos documentos que possuía,
mas fez uma visita à cidade de Salem nos
EUA, à cidade de Johannes Hermann Paul,
ao Museu Peabody e ao Centro de Documentação ( Essex) em Salem.
O “White Sheikh”, originalmente publicado em árabe em 1996, conta a história de
eventos ocorridos no início do século XIX.
Narra a história de um menino americano,
Johannes Hermann Paul, que se viu a bordo de um navio vindo da cidade de Salem,
nos Estados Unidos, que desembarcou
na costa de Omã. Ele capta a história de
como o menino foi adotado e criado por
Sheikh Mohammed bin Aqeel, que era um
comerciante de renome no Mar Vermelho.
Chamado Abdullah por Sheikh Aqeel, ele
sucedeu seu pai adotivo e se tornou um
Sheikh na província de Dhofar.

Sob A Bandeira Da Ocupação
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-22-553-10
Categoria: História

Obras Teatrais
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-99533-444-62-572
Categoria: Peça teatral

Resumo:
O autor aborda a história de Al Qawasims,
referindo-se às condições sociais, as
políticas britânicas contra Al Qawasims,
o desenvolvimento urbano e demográfico de Sharjah, as situações das tribos e a
transformação da cidade até 1866.

Resumo:
Al-Qasimi Publications coletou as seis
peças de Sua Alteza Sheikh Dr. Sultan: O
Retorno de Holako, O Caso (Al-Qadiya),
A Realidade, Cópia Idêntica do Original,
Alexandre, o Grande, Nimrod, Samson
(Shamshoun Al Jabbar) . Sua Alteza o
Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi,
Membro do Supremo Conselho e Governador de Sharjah, enriqueceu a criatividade teatral com seis obras-primas que
foram apresentadas no local. Teatros árabes e ocidentais.
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Al Qwasim e a Agressão
Britânica (1797-1820)
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-16-877-5
Categoria: História
Resumo:
Este livro descreve os “Mitos da Pirataria
Árabe no Golfo”, seu perigo e atribuindo-o
à India Eastern Company “por meras
razões comerciais.

Hadeeth Al Thakira
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-16-571-2
Categoria: História
Hadeeth Al Thakira 3
Autor: Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi
ISBN: 978-9948-16-970-3
Categoria: História
Resumo:
A parte 3 de ‘Hadeeth Al Thakira’ inclui
muitas questões relacionadas ao Golfo
e aos Emirados Árabes Unidos, mas a
maioria é sobre o emirado de Sharjah e a
vida de Sua Alteza.

Resumo:
Os Emirados Árabes Unidos saíram mais
fortes e resistentes dos anos de crise
(1971-1977). Senti que era meu dever
continuar os esforços e trabalhar não
só para consolidar a União, que é uma
exigência nacional básica, mas também
avançar, e continuar chamando a atenção
para a ideologia e civilização do mundo
árabe, para enfrentar e combater as conspirações tramadas contra ela.
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Estudo analítico da poesia
do Sheikh Zayed
Autor: Mohammad Abdullah Nur Al Din
ISBN: 978-9948-22-430-3
Categoria: Um estudo e uma coleção de
poesia
Resumo:
Este livro trata de todos os poemas de Sheikh
Zayed publicados em três capítulos principais:
afluentes, composição e eloqüência. O livro
contém uma coleção de mais de 140 poemas e mais de 100 diálogos poéticos. O livro é
considerado a referência mais abrangente da
poesia do Sheikh Zayed.
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Quatrains de Khayyam
(Rubaiyat Al Khayyam)
Autor: Mohammad Abdullah Nur Al Din
ISBN: 978-9948-42-759-9
Categoria: Biografia
Resumo:
A novidade no livro de “Rubaiyat Al
Khayyam” pelo poeta e crítico, “Mohammad Abdullah Nur Al Din é a presença
de um grande número de traduções
árabes de Rubaiyat Al Khayyam em um
volume, além de novos textos do autor,
O autor reescreve as famosas quadras
pela primeira vez na poesia em prosa.

Espírito da União
Autor: Maryam Musa Mohammed
ISBN: 978-9948-23-235-3
Categoria: Educacional e Nacional
Resumo:
Este livro aborda os governantes fundadores dos EAU; aqueles homens que
trouxeram os Emirados Árabes Unidos
para o patamar dos países desenvolvido
do mundo. O livro analisa a história dos
governantes dos sete emirados, identificando o papel de cada um da União.
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Escreva com Ali
Autor: Ali Muhammad Nur Al Din
ISBN: 978-9948-02-361-6
Categoria: Livros educativos para crianças

Os Trabalhos Completos
Autor: Salim bu Jumhur
ISBN: 978-9948-18-627-4
Categoria: Poesia

Poesia Nabati dos Emirados
Autor: Dr. Ibrahim Ahmed Melhem
ISBN: 978-9948-23-439-5
Categoria: Estudo

Resumo:
Um livro interativo que incentiva as crianças
a completar uma história, seus desenhos,
colorir seus personagens, estimulando a
imaginação e suas habilidades. A característica mais importante do livro é que
ele é escrito por uma criança de 7 anos!

Resumo:
Desde que publicou sua poesia na década
de 1980, Salim Bu Jumhur se tornou um
dos pioneiros do realismo nos Emirados
Árabes Unidos. Ele foi um dos primeiros
poetas a adotar o verso livre na poesia de
Nabati. Então ele estabeleceu para si uma
escola simbólica na poesia vernacular.
Este livro é o creme de la crème de mais de
trinta anos de poesia de um poeta que foi
considerado um dos poetas mais importantes nos EAU nos tempos modernos.

Resumo:
O livro inclui dois capítulos, o primeiro
trata do significado de ‘poesia Nabati’ e
terminologia associada, poesia oral, a
cultura do poeta Nabati, e o futuro deste
tipo de poesia. No segundo, o autor
lida com o mais importante fenômeno
artístico da poesia Nabati dos Emirados,
incluindo a personalidade do herói.

Obras Poéticas
Autor: Abdul Aziz Al Musalam
ISBN: 978-9948-23-614-6
Categoria: Poesia
Resumo:
Este livro apresenta a essência da experiência de Sua Excelência Dr. Abdulaziz
Al-Musallam desde que começou a publicar sua poesia vernacular nos anos oitenta. Ele tem sido um dos pioneiros e
fundadores do realismo. Ele foi um dos
primeiros poetas a adotar o verso livre
na poesia de Nabati. Ele escreveu peças,
jograis e outros gêneros. Este livro é o
creme de la crème de mais de trinta anos
de poesia de um poeta que foi considerado um dos poetas mais importantes nos
EAU nos tempos modernos.

Salma E Sua Amiga Moza
Autor: Salimah Khamis Al Ruziaqi
ISBN: 978-9948-23-436-4
Categoria: Histórias infantis
Resumo:
Este livro trata dos costumes, tradições e
valores da comunidade dos EAU através
da recontagem da jornada de Salma para
a área de Dhafra, para conhecer a família
de sua amiga Moza, que a leva em um excursão para aprender mais sobre o ambiente beduíno e seus originais componentes
que não foram alterados ou afetados pela
invasão cultural que afetou muitas cidades.

Os Trabalhos Completos
Autor: Salim bu Jumhur
ISBN: 978-9948-18-627-4
Categoria: Poesia
Resumo:
Este livro é o creme de la crème de mais de
trinta anos de poesia de um poeta que foi
considerado um dos poetas mais importantes nos EAU nos tempos modernos.

O Esquilo Engenheiro
Autor Abdullah Ali Hasan
ISBN: 978-9948-23-706-8
Categoria: Enciclopédias
Resumo:
Este livro trata da história do esquilo engenheiro, que realiza um dos projetos mais
importantes da floresta, negligência seu trabalho e provoca um grande desequilíbrio no
sistema florestal. O autor tenta enfocar na
importância das coisas delicadas e orientar as
crianças de maneira inovadora e criativa.
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Dicionário Resumido De Termos Coloquiais
Autor: Dr. Falih Handhal
ISBN: 978-9948-18-192-7
Categoria: Dicionário
Resumo:
O dicionário resumido de termos coloquiais dos Emirados Árabes Unidos documenta o dialeto dos Emirados Árabes Unidos de acordo com
altos padrões de precisão e classificação.

Visões Filosóficas Na Sabedoria
E Hipismo
Autor: Ali Abu Alreesh
ISBN: 978-9958-18-90-08
Categoria: Literarure
Resumo:
O escritor discutiu os pensamentos e
visões de Sua Alteza Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum de diferentes ângulos, refletindo as semelhanças de 27
filósofos, pensadores e sábios que iluminaram a humanidade e a influenciaram
ao longo da história e foram associados
a eles para enriquecê-los com inovação e
inovação. conceitos criativos.

Grandes Expectativas
Autor: Charles Dickens
ISBN: 978-9948-23-563-7
Categoria: Romance
Resumo:
Um romance de Charles Dickens publicado pela primeira vez em séries/partes em
1860 e foi publicado na íntegra em 1861.
É um dos melhores trabalhos de Dickens
e um de seus romances mais popular, e
foi encenados no palco e exibido/televisionado mais de 250 vezes.

Livro sobre a Doutrina da Língua Árabe
e seus Segredos -Trabalho Lexicográfico
Autor: Abu Mansur Al-Tha’alibi
ISBN: 978-9948-02-383-8
Categoria: Língua árabe

Felicidade E Tolerância
Autor: Abdul Majid Al Marzuqi
ISBN: 978-9948-02-264-0
Categoria: Desenvolvimento humano
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Histórias De Mulheres
Autor: Amal Al Harthy
ISBN: 978-9948-23-456-2
Categoria: Histórias

Resumo:
Um livro muito importante sobre filologia
e lexicografia; uma das mais importantes
referências linguísticas de etimologia e
uso de palavras.

Resumo:
Essas histórias foram enviadas ao escri-tor,
editor do Fórum das Mulheres Árabes, que
reescreveu com deliberação, mantendo a
idéia das palavras, sensações e sentimentos profundos de cada mensagem e sofrimentos compar-tilhados por mulheres árabes de dife-rentes países árabes.

Os Pobres E Os Sofredores
Autor: Fida Ali-Iqbal Ubaid
ISBN: 978-9948-23-458-6
Categoria: Literatura

Futebol Japonês
Autor: Rayyan Al Jadaani
ISBN: 978-9948-18-124-8
Categoria: Esportes

Resumo:
O livro apresenta uma análise cuidadosa
da condição política, social e espiritual na
Rússia, em um momento crítico que enfoca os personagens de Dostoiévski dos
necessitados, os criminosos, os pobres e
os sofredores, que enquanto nas profundezas da miséria e do crime, encontrar
um espírito que os leva à dignidade.

Resumo:
Essas condições difíceis na região árabe
não significam que devemos nos render.
Os árabes devem continuar em busca de
um futuro promissor no campo dos esportes, especialmente o futebol, que é o
único esporte que agrada aos pobres dos
países árabes.

Renovação Do Tratado Religioso Nos Emirados Árabes Unidos
Autor Dr. Muhammad Yunis
ISBN: 978-9948-23-435-7
Categoria: Estudo e pesquisa

Resumo:
A publicação deste livro coincide com o
anúncio de Sua Alteza o Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos
Emirados Árabes Unidos, de 2016 como
o Ano da Leitura, e o anúncio de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Vice-Presidente e Governante
de Dubai , em 2016, o novo gabinete e a
nomeação de um ministro de Estado para
a felicidade e ministro de Estado para a
tolerância.

Resumo:
O livro mostra a importância de renovar o
tratado islâmico nos Emirados Árabes Unidos,
que combina herança e modernismo, e representa um modelo de moderação e tolerância
sentida por 200 nacionalidades de diferentes
religiões e raças que vivem nas terras dos
Emirados Árabes Unidos.
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Assim Brilha O Espírito
Autor: Aisha Ahmed Al-Jabri
ISBN: 978-9948-13-859-4
Categoria: Auto-desenvolvimento

Venha!
Autor: Talal Salim
ISBN: 978-9948-18-935-0
Categoria: Auto-desenvolvimento

Tempo de grunhidos
Autor: Fatima Al Jallaf
ISBN: 978-9948-18-816-2
Categoria: Romance

Uma frasco de perfume
Autor: Moza Awadh
ISBN: 978-9948-23-356-6
Categoria: Artigos

Abdução
Autor: Suhaib Al Rifa’i
ISBN: 978-9948-49-790-5
Categoria: Romance

Resumo:
Seu espírito brilhará todos os dias quando
você treinar seu coração para viver como
se ele fosse encontrar Deus hoje, e como
se pudéssemos superar todas as situacões
da vida, e encontrar sua doçura e amargura.
Com boa-fé e paz de espírito sua alma brilhará todos os dias e com sua determinação
você realizará grandes sonhos através de
conflitos, mas não escapará, através do
sorriso, não da tristeza, seu espírito brilhará
todos os dias graças a Deus.

Resumo:
Você acendeu
Nos meus velhos sonhos
Um apelo por memórias
Então sentimentos foram em olhos
brilhantes
E cinzas de vento soprando ...

Resumo:
Foi fácil me abraçar como ser humano
com sentimentos e emoções. Qualquer
um que tivesse meus sentimentos e
emoções, eu o seguiria como um idiota.
Devido à minha boa intenção, senti que os
que me cercavam entenderam mal minha
intenção e, infelizmente, me abusaram
por motivos que eu não conseguia entender.

Resumo:
Um frasco de perfume nos traz muitas
lembranças e sonhos; nós as escondemos dos olhos de estranhos; está vazio de
tudo, mas a nostalgia do oud e do sandalos; é uma jóia rara no guarda-roupa.

Resumo:
Afivele seu cinto de segurança; a viagem
está cheia de obstáculos no tempo. Se
a viagem começa, não pára por nenhum
motivo; continue até chegar ao tempo de
abdução. O escritor não é responsável por
qualquer fobia que possa afetar o viajante
durante ou após a viagem.

Rahabah
Autor Khawla Ali Al Janeibi
ISBN: 978-9948-02-663-1
Categoria: Romance

O Poço Da Cidade Amaldiçoada
Autor: Alia Zeid
ISBN: 978-9948-02-203-9
Categoria: Romance

Seu Charme Está Em Sua Energia
Autor: Abdullah Shukri Muhammad
ISBN: 978-9948-23-524-8
Categoria: Autodesenvolvimento

Resumo:
Minha mãe faleceu, quem eu nunca imaginei que fosse embora. Eu escrevo sobre
sua personalidade e sentimento e meu
relacionamento íntimo com ela até o momento de sua doença súbita; sobre o que
enfrentamos enquanto estávamos com
ela até que ela faleceu no mês sagrado do
Ramadã.

Resumo:
Os heróis levantam-se nas ruínas da cidade
amaldiçoada e aprendem sobre a história dos
antigos governantes e o que sucedeu com a
cidade depois que da prosperidade ... o que
torna a história mais misteriosa. Bruno tentou
conhecer e analisar mais a situação, tornando
se incerto sobre todas as pessoas na terra.

Resumo:
Este livro resume o trabalho que fiz pelo
resultado dos cursos de treinamento e séries de palestras que ministrei e
desenvolvi sobre desenvolvimento humano. Concentrei-me na importância
de adotar o conceito de energia positiva,
um conceito derivado da visão dos governantes dos Emirados Árabes Unidos.

Memórias de um fracasso (jovem)
Autor: Mani ‘Al Mai’ni
ISBN: 978-9948-22-621-5
Categoria: Autodesenvolvimento
Resumo:
Eu sou um jovem dos anos oitenta, que
foi bem educado em uma família conservadora. Felizmente, eu não era superior
aos meus irmãos, mas meu desempenho acadêmico era mediano. Eu terminei
meus estudos com uma média que eu
estava satisfeito, mas ninguém mais
gostava. Assim que a educação universitária começou, muitas coisas aconteceram indispensavelmente!

Honrado em trair você
Autor: Khalfan Al Naqbi
ISBN: 978-9948-49-791-2
Categoria: Romance
Resumo:
A expatriação é uma das lições mais difíceis da vida, porque estamos sozinhos e
distantes dos amados, mas a grande ironia deve ser seguida pelo amor. É a minha
história e a história de outras pessoas que
estavam comigo. Eu quero que você leia
minha história para que você me conheça
e a si mesmo melhor.
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Aventuras do Reino das Formigas
Autor: Safa Azmi
ISBN: 978-9778-51-356-1
Categoria: Livros de ficção infantil

Tariq
Autor: Safa Azmi
ISBN: 978-9948-02-264-0
Categoria: Livros infantis

O Jovem Inventor
Autor: Safaa Azmi
ISBN: 978-9948-16-272-8
Categoria: Livros infantis

Resumo:
O reino das formigas decidiu deixar o oásis
onde viveram toda a sua vida, depois que o
vento destruiu tudo. Com o reino das formigas, a aranha solitária e uma avó idosa,
vivemos as aventuras caminhando pelo
deserto e procurando um lugar seguro.
Como as formigas aceitaram a aranha? A
aranha foi junto com as formigas e ajudou
seus novos amigos?

Resumo:
Tariq perdeu o pai e tornou-se reservado,
só se preocupa com jogos de computador.
Da janela do seu quarto, ele vê coisas misteriosas na casa da velha vizinha que tem
brinquedos e roupas de criança, mas não
tem filhos, depois uma velha vassoura e um
papagaio saem com ela à noite, cantando
palavras estranhas ... ele tem dificuldades
para estudar e lidar com seus colegas.

Resumo:
Omar tentou se tornar um inventor e,
com a ajuda de seus irmãos e de seus
pais, ele fez uma invenção com objetos
usados. De Omar e sua família, aprendemos a fazer um robô.
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Cartas e Palavras
Autor: Safaa Azmi
ISBN: 978-9948-51-358-5
Categoria: Livros de ficção infantis

Cantando o Alfabeto
Autor Safa Azmi
ISBN: 978-9948-45-307-7
Categoria: Livros de Ficção infantil

Tons E Sons
Autor: Safa Azmi
ISBN: 978-9948-45-325-3
Categoria: Livros de ficção infantil

Resumo:
Juntos apreciamos os contos das letras
(28 cartas, cada letra tem uma história
poética muito curta) e repetimos o vocabulário (cada letra tem 12 palavras e
imagens)

Resumo:
Aprender o alfabeto é divertido para a criança,
a mãe e o professor. Com cada letra há uma
nova música. Viramos as páginas, vivemos
com animais, brincamos e rimos e cantamos
o alfabeto.

Resumo:
Este livro consiste em um conjunto de
frases curtas, em cada sentença há uma
vogal longa (Harf Mad). As crianças lêem
a frase, cantam e repetem a vogal longa,
até que as aprendam com os alfabetos de
A a Z.
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Huraiz 1
Autor: Rashed Al Mansuri
ISBN: 978-9948-13-618-7
Categoria: Histórias ilustradas
Resumo:
A história de Huraiz acontece em um mundo cheio de organizações secretas e comunidades que lutam entre si desde os tempos antigos sob a cobertura da escuridão
para controlar e destruir a humanidade.
Defensores fiéis encontraram desafios para
combater as trevas. Até agora, eles lutaram
com sucesso, e a escuridão não pôde destruir a luz.
A história de Huraiz ocorre em um mundo
onde folclore, mitos e lendas são verdadeiras, não apenas uma fantasia. Um mundo
de magia, monstros, mal e bem; todos são
muito bem apresentados.
O mundo de Huraiz é talvez similar ao
nosso em muitos aspectos, mas ainda é
um mundo de imaginação, onde nossas
histórias assustadoras da hora de dormir
ganham vida.

Título: Huraiz 2
Autor: Rashid Al Mansuri
ISBN: 978-9948-02-744-7
Categoria: Histórias ilustradas

Meu nome perdido
Autor: Khulud Al Sharhan
ISBN: 978-9948-23-381-7
Categoria: Livros infantis

Resumo:
A história de Huraiz acontece em um
mundo cheio de organizações secretas e
comunidades que lutam entre si desde os
tempos antigos disfarçados na escuridão
para controlar e destruir a humanidade.
Defensores fiéis encontraram desafios
para combater as trevas. Até agora, eles
lutaram com sucesso, e a escuridão não
pôde destruir a luz.
A história de Huraiz ocorre em um mundo onde folclore, mitos e lendas são
ver-dadeiras, não apenas uma fantasia.
Um mundo de magia, monstros, mal e
bem; todos são muito bem apresentados.
O mundo de Huraiz é talvez similar ao
nosso em muitos aspectos, mas ainda é
um mundo de imaginação, onde nossas
histórias assustadoras da hora de dormir
ganham vida.

Resumo:
O livro conta a história de uma criança à
procura de letras de seu nome nos mundos mágico e imaginário. Em sua busca,
ele conhece novos amigos e recolhe
todas as letras do seu nome.

Saalik 1
Autor: Khaled Abdul Aziz
ISBN: 978-9948-13-619-4
Categoria: Histórias ilustradas

Saalik 2
Autor: Khaled Abdul Aziz
ISBN: 978-9948-02-745-4
Categoria: Histórias ilustradas

Resumo:
Esta é uma aventura emocionante de
dois ladrões contratados pela polícia para
coletar três chaves raras. Serão Fayez e
Nu’man capazes de sobreviver aos obstáculos que enfrentarão?

Resumo:
Esta é uma aventura emocionante de dois
ladrões contratados pela polícia para coletar três chaves raras. Serão Fayez e Nu’man
capazes de sobreviver aos obstáculos que
enfrentarão?
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O Compromisso Do Médico Em
Tornar O Paciente Relaxado
Autor: Juiz Dr. Khawla Al Abduli
ISBN: 978-9948-02-330-2
Categoria: Direito

Acordo de Arbitragem
Autor: Prof. Dr. Al Shihabi Al Sharqawi
ISBN: 978-9948-16-629-0
Categoria: Direito
Resumo:
O livro mostra todas as disposições do
acordo de arbitragem, com base nos
princípios e jurisprudência dos Emirados
Árabes Unidos, e o projeto de lei federal
sobre a arbitragem de disputas comerciais.

Resumo:
O livro discute uma série de problemas de
responsabilidade médica, a relação médico-paciente e o direito do paciente de saber
a verdade sobre sua doença, sua aceitação
e rejeição dos medicamentos receitados
pelo médico. Quais são as obrigações mais
importantes do médico para tornar o paciente relaxado?

Explicação da lei de combate aos crimes
de informática
Autor: Abdulrazaq Al Muwafi
ISBN: 978-9948-20-750-4
Categoria: Direito
Resumo:
Dois volumes tratam do cibercrime e contêm uma explicação prática do Decreto
nº 5 de 2012, que trata de cada crime
em termos de natureza física e moral e a
pe-nalidade prescrita para cada um deles.
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Tendências do judiciário dos EAU nas
relações de trabalho
Autor: Prof. Dr. Muhamad Mohamad
Abu Zaid
ISBN: 978-9948-15-024-4
Categoria: Direito
Resumo:
Esta segunda edição contém os oito
problemas mais importantes no campo das relações de trabalho nos Emirados Árabes Unidos. O livro trata
da natureza dos problemas e como
lidar com eles em bases judiciais e legais.

Diferenças Fundamentais Nas Transações Financeiras Islâmicas
Autor: Dr. Abdulsattar Al khuwaildi
ISBN: 978-9948-20-815-0
Categoria: Direito
Resumo:
Este livro explica as diferenças nos termos financeiros e islâmicos contemporâneos; o autor lidou com os 100 termos
mais famosos e forneceu suas definições
e significados.

Título: Ações Jurisprudentes e Tawaruq
Autor: Juiz Dr. Jasim Al Husaini
ISBN: 978-9948-22-129-6
Categoria: Direito
Resumo:
Uma dissertação de doutorado em que o
autor lidou com os diferentes processos usados para vender Tawaruq e sua
grande importância tanto no indivíduo
quanto nas instituições. O autor também
abordou os truques usados para contor-nar as disposições da Sharia islâmica.
O livro também corrige muitos conceitos
em transações financeiras.

Explicação da lei da evidência
Autor: Juiz Mustafa Al Sharqawi
ISBN: 978-9948-22-131-9
Categoria: Direito
Resumo:
Este livro fornece uma explicação prática
dos artigos da lei de evidência em transações civis e comerciais dos EAU. Cada
artigo foi complementado pelos veredictos do Supremo Tribunal dos Emirados
Árabes Unidos.

Explicação dos procedimentos das
leis criminais
Autor Hasan Mohammed Arab
ISBN: 978-9948-20-040-6
Categoria: Direito
Resumo:
Esta é uma referência importante dos procedimentos criminais; é uma ferramenta útil
para a simplificação e interpretação de artigos
jurídicos, juntamente com os mais importantes princípios judiciais emitidos pelos

Condições associadas ao casamento e
suas aplicações
Autor: Dr. Muhammad Abdulrahman
Al-Dhuwaini
ISBN: 978-9948-16-666-5
Categoria: Direito
Resumo:
O contrato de casamento é um dos
contratos mais importantes na vida de
qualquer um de nós. A lei islâmica permitia que o marido ou a esposa estabelecessem condições no contrato, desde que
essas condições estejam de acordo com
a lei da Sharia. O livro discute todas essas
condições. Leia o livro e conheça os seus
direitos.

Livraria da
Universidade
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Ensinar E Treinar Pessoas Com
Deficiências Mentais
Autores: Dr. Kamal Salim
ISBN: 978-614-452-113-7
Categoria: Educação

Gestão De Relações Públicas
Autor: Dr. Riham Ali Nuwair
ISBN: 978-614-452-146-5
Categoria : Gerenciamento

Noções Básicas De Ciências Da Vida
Autor: Prof Midhat Hussein Khalil
ISBN: 978-6589-09-639-9
Categoria: Biologia

Resumo:
Este livro apresenta o desenvolvimento
das atividades da carreira de relações
públicas em muitas organizações locais
e internacionais, no século XXI, como a
gestão de relações públicas tornou-se
uma entrada importante para organizar
organizações modernas.

Resumo:
Sabe-se que todos os organismos vivos
compartilham características diferentes em
diferentes processos biológicos. Além disso, as interações bioquímicas que ocorrem
dentro delas são quase sempre idênticas.
Portanto, o estudo das ciências básicas da
vida é necessário como uma introdução aos
estudantes que estudam medicina, farmacologia, ciência e agricultura, bem como
quaisquer disciplinas universitárias práticas
relacionadas às ciências da vida.

Compreensão da leitura
Autor: Dr. Samia Muhammad Mahmud
ISBN: 978-614-800-037-9
Categoria: Educação

Gestão De Informação Comercial
Autor: Dr. Ali Falah - Dr. Hisham Khraisat
ISBN: 978-614-452-154-0
Categoria: Gerenciamento
Resumo:
A marca comercial é considerada como
um dos componentes mais importante
atribuido a propriedade intelectual nesta época, no campo das atividades empresariais e nas práticas de fabricantes,
comerciantes, prestadores de serviços e
profissionais locais e estrangeiros.
Projetos educacionais e tecnologia de
ensino: teoria e prática
Autor: Prof. Walid Khader Al-Zind
ISBN: 978-614-452-074-1
Categoria: Educação
Resumo:
Este livro contém a psicologia mais ilustre
apresentada no campo da aprendizagem
e da educação. A questão do desenvolvimento humano e a preparação para desempenhar papéis importantes no futuro
ocuparam uma posição importante na
vida antiga e nas ciências espirituais.

Resumo:
A era atual é caracterizada pela explosão
científica e tecnológica que muitos países
do mundo alcançaram. O processo educacional testemunhou notáveis desenvolvimentos nos níveis local, árabe e internacional. Para acompanhar as mudanças da
época, os currículos em diferentes estágios educacionais foram, como resultado,
atualizados e desenvolvidos para acompanhar essas variáveis.

Resumo:
Lidar com pessoas com deficiências mentais sempre reflete mudanças na sociedade.
Este segmento da sociedade era oficialmente conhecido como idiotas ou insano.
Após a aplicação de testes de inteligência,
um sistema de classificação renomeou essas pessoas e usou o termo deficiência

Uma Abordagem à Psicologia
Autor: Prof. Mahir Abu Hilal
ISBN: 978-614-800-027-0
Categoria: Psicologia
Resumo:
O século passado presenciou desenvolvimentos rápidos e numerosos em todas
as áreas da vida, que levaram a mudanças
em todos os aspectos da vida humana e
causaram complicações e aumentaram
desafios, demandas e grande quantidade
de pressão psicológica.
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Princípios de Economia
Autor: Prof. Dr.Sami Ubaid Al Tamimi
ISBN: 978-614-452-112-0
Categoria: Gerenciamento
Resumo:
Muitos livros são escritos sobre os princípios
da economia, que exigiam que o autor tivesse
uma séria consideração e contemplação antes de escrever um novo livro

Metodologias E Estratégias De Ensino
Autor: Prof. Mohammed Mahmoud El
Heila
ISBN: 978-614-801-701-8
Categoria: Educação
Resumo:
Com a explosão científica e tecnológica
de nossa época, e o desenvolvimento das
ciências psicológicas educacionais, que
dão mais atenção aos aprendizes, o papel
das metodologias e estratégias de ensino
torna-se mais essencial, e tal como o papel dos professores .
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Eu Quero E Quero
Autor: Yana Fry, Bettina Götzen
ISBN: 978-9948-15-895-0
Categoria: Jovens adultos - Histórias

Você É Especial Neste Mundo
Autor: Claudia Lorenz
ISBN: 978-9948-15-889-9
Categoria: Jovens adultos - Histórias

Tenha Confiança Em Si Mesmo
Autor: Ole Geisler e Gunter Jacobs
ISBN: 978-9948-15-894-3
Categoria: Educação

Título: Pequeno, Mas Distinto
Autor: Ole Geisler
ISBN: 978-9948-15-892-9
Categoria: Jovens adultos - Histórias

Resumo:
Pequena fada Emma tem muitos desejos,
mas seu grande desejo é fazer com que a
varinha maravilhosa seja capaz de realizar
facilmente seus sonhos.

Resumo:
O livro inclui uma coleção de histórias
curtas para crianças que atendem seus
interesses, pensamentos e comportamento dentro e fora de casa.

Resumo:
Este é um emocionante livro ilustrado
com frases engraçadas que rapidamente
ajudam a melhorar o humor e elevam a
coragem em si mesmo e que às vezes
ajuda a superar medo complexo.

Resumo:
Um maravilhoso livro ilustrado e colorido que apresenta frases engraçadas e
inte-ressantes ... Isso mostra que todos
têm suas próprias vantagens, sejam elas
jo-vens ou velhas, gordas ou magras.

Eu estou sempre
Autor: Yana Fry
ISBN: 978-9948-15-893-6
Categoria: Jovens adultos - Histórias
Resumo:
Um maravilhoso livro colorido de história
em quadrinhos, que uma varinha mágica
transforma desejos em mundo real.

Nos Tornamos Velhos
ISBN: 978-9948-15-896-7
Categoria: Jovens adultos - Histórias

Princesa Rosalia E A Receita Secreta
Autor: Alexandra Fischer-Hanold
ISBN: 978-9948-15-891-2
Categoria: Jovens adultos - Histórias

Resumo:
O livro visa ensinar às crianças o senso de
responsabilidade através de treinamento
e orientação, porque os psicólogos concordam unanimemente que a idade de
três anos é a idade para a crianca começar
a assumir responsabilidade.

Resumo:
Uma história interessante ... vamos
acompanhar a pequena Rosalia a caminho da Terra das Maravilhas para realizar
seu sonho de se tornar uma princesa,
mas como

Fadas Bailarinas
Autor: Emily Bean
ISBN: 978-9948-15-890-5
Categoria: Jovens adultos - Histórias
Resumo:
Uma história emocionante de fadas bailarinas
que dançam com estrelas
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futuras e
estabelecer
uma firme
cultura nelas.”
- Sua Alteza Sheikh Dr Sultan
Bin Muhammad Al Quasimi
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