
RAKPRENAÑ SKOAZELL 

Gwareziñ, skignañ ha brudañ oberenn Anjela  Duval  (1905-1981)  eo  pal 
pennañ ar gevredigezh Mignoned Anjela, hi hag a oa ur beizantez deus Bro-
Dreger hag ur varzhez veur, tomm-berv he c'halon ouzh douar  he  hendadoù, ar 
vuhez war ar maez, he yezh-vamm ha Breizh he bro. 

Anjela Duval e vo kavet roudoù splann anezhi, he doare spered lemm ha reizh, he nerzh, he sell talvoudus 
hirie c'hoazh, er romant treset kentañ-mañ*, divyezhek brezhoneg-galleg anezhañ. 

Rak gant he  gerioù  dezhi  eo  e  komz  Anjela  dimp,  war-eeun,  el  levr-mañ,  ar  re  bet  lennet  en  he  
lizhiri,  klevet  e pennadoù-kaoz ganti hag evel-just, gerioù he barzhonegoù. 

C’hwezh ar vuhez   zo   e bannoù-treset 
splann Christelle Le Guen, aozourez ha 
tresourez, nerzh, barzhoniezh, fent ha 
kizidigezh  en  he  c'hreion  da  dresañ,   dres   e- 
giz  ma  oant e kreion da skrivañ Anjela, 

Gellet    a    rit    skoazell    Mignoned    Anjela    
da embann al levr-mañ gant un nebeud 
gwenneien ! 

Peseurt mod ’ta ? En ur brenañ ur skouerenn pe 

meur   a    hini    deus    ho    romant    treset 

Anjela, a zeuy er-maez e miz Here 2018. 

Kerkent hag e fin miz  Gwengolo  2018  e  vo  

kaset keloù deoc'h,  rakprener·ez,  gant  un  SMS 

pe ur postel, war an  deiziadoù  hag  al  lec'hioù 

ma vo moaien deoc'h da gaout ho romant treset. 

* Ul levr treset diyezhek eo Anjela, 108 pajenn du-pevarliv dezhañ (un tu e brezhoneg hag un tu e galleg, penneg-ha-revreg), ment a-blaen 29 x 20,6 cm,

golo kartoñs ha plastik moan. 

Paperenn-guitañs da viret betek m'ho po bet ho levr(ioù) 

Anv bihan hag anv ar rakprener·ez : 

Deiziad ar rakprenañ :       /      /      Niv. skouerennoù :   Doare paeañ : Chekenn / Arc'hant laosk 

  Bet paeet                         € 

 Mont en darempred ganimp : anjelasouscription@gmail.com 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Tamm paper da leuniañ, da zidroc'han ̃ ha da gas gant ho paeamant da : Mignoned Anjela. 4, ar Genkiz, 22340 Plevin 

Anv bihan hag anv : 

Chomlec'h : 

Kod : 
Kêr :  Bro : 

Niv. pg : Email : 

Dibab a ran : 
Mont a rin da gerc’hat al levr ma-unan.    Paeañ a ran 15 € x ............ skouerenn =  € 
Kaset e vo al levr din.      Paeañ a ran 15 € x ............ skouerenn + 6,40 € (mizoù kas) =   € 

Paeañ a ran gant ur chekenn (war c'hounid  Mignoned Anjela) / gant arc'hant laosk (barrennit pezh na dalv ket) Sammad hollek : …..……..……€ 

  Deiziad : /   / 

 Sinadur :  

mailto:anjelasouscription@gmail.com

