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Gladiator Per Straarup Søndergaard Hent PDF De to mænd er klar til kamp.
Den ene har en stang med tre pigge i hånden.

Den anden har et sværd og et skjold.
De to mænd er gladiatorer i det gamle Rom.

I bogen kan du læse om gladiatorerne og deres barske liv.

Gladiator er en fagbog om gladiatorer i det gamle Rom. Bogen giver et realistisk billede af det hårde og
brutale liv, hvor der blev kæmpet mod vilde dyr og andre mænd. Publikum strømmede til for at se de blodige

kampe, der ofte havde en dødelig udgang for den ene gladiator. Alt efter, hvad kejseren og publikum
bestemte.

Bogen er delt ind i korte afsnit, rigtig illustreret med tegninger af Rasmus Jensen og fotografier. På hver side
er der også en faktaboks, der formidler spændende oplysninger.

Bogen er skrevet af Per Straarup Søndergaard, der har skrevet mange letlæsningsbøger og fagbøger om unge
mennesker.

Lixtallet er 22, så den er særdeles velegnet til selvlæsning af de yngre elever, der gerne vil vide mere om
gladiatorer. Den kan også fint supplere historieundervingen. Eller læses højt for dem, der ikke helt har

knækket læsekoden endnu.

 

De to mænd er klar til kamp.
Den ene har en stang med tre pigge i hånden.

Den anden har et sværd og et skjold.
De to mænd er gladiatorer i det gamle Rom.

I bogen kan du læse om gladiatorerne og deres barske liv.

Gladiator er en fagbog om gladiatorer i det gamle Rom. Bogen giver
et realistisk billede af det hårde og brutale liv, hvor der blev kæmpet
mod vilde dyr og andre mænd. Publikum strømmede til for at se de

blodige kampe, der ofte havde en dødelig udgang for den ene
gladiator. Alt efter, hvad kejseren og publikum bestemte.

Bogen er delt ind i korte afsnit, rigtig illustreret med tegninger af
Rasmus Jensen og fotografier. På hver side er der også en faktaboks,

der formidler spændende oplysninger.

Bogen er skrevet af Per Straarup Søndergaard, der har skrevet mange
letlæsningsbøger og fagbøger om unge mennesker.

Lixtallet er 22, så den er særdeles velegnet til selvlæsning af de
yngre elever, der gerne vil vide mere om gladiatorer. Den kan også
fint supplere historieundervingen. Eller læses højt for dem, der ikke

helt har knækket læsekoden endnu.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Gladiator&s=dkbooks

