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var så dejligt ude på landet."

 

En letlæsningsbog til børn, der lige er kommet i gang med at læse.
Om Viktor og Ida, der er på fisketur i Norge med far og bor i et lille

hus, hvor det spøger. Små gys i en enkel og læsepædagogisk
bearbejdet historie med mange farveillustrationer. Jørgen Munck
Rasmussen, født 1949, lærer og dansk forfatter – til især historiske
romaner. Hans store interesse er det antikke Rom og middelalderen,
og han har flere studieophold i Italien bag sig, men det nordiske islæt
i romanerne fornægter sig ikke. Han har skrevet drama, egnsspil,

revykomedier og revysange – blandt andet til Holbergteatret. Jørgen
Munck Rasmussen er dybt engageret i samfundsdebatten og har
forfattet en række samfundskritiske indlæg i landets aviser, blandt
andet "Børn er livets mening", "Den lille terrorist" og "Der var så

dejligt ude på landet."



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Viktor er ikke bange&s=dkbooks

