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Eventyret om Den sidste Panda Michael Ford Hent PDF Forlaget skriver: Den lille pandas lange rejse til Kina
er en spændende historie

om at finde tilbage til sine rødder, om beskyttelse af truede dyrearter og
om menneskers kyniske adfærd for at tjene penge og om glæden ved at kunne hjælpe andre.

Anmelderne skriver bl.a.:

»Historien lever op til ideen om et moderne eventyr, den rummer både facts, spænding, humor og en gammel
kinesisk myte. Bogen er velegnet til oplæsning for de 5-9 årige, og den kan selvlæses fra 9 år. Den er

illustreret med smukke om end lidt stive illustrationer i gråtoner, teksten er sat med en åben, letlæst typografi,
og så er det i øvrigt imponerende, at se så lækker en udgivelse med tykke glittede sider og et gedigent omslag

fra et nystartet forlag«.
- Dansk Biblioteks Center

»En pragtfuld fortælling, som mixer bevarelsen af truede dyrearter, gamle kinesiske myter, pengegriskhed og
kærlighed på en meget spændende måde. Det bliver til et utrolig spændende eventyr om at redde Peter Panda.
Historien giver læseren en dejlig følelse af, at det nytter at hjælpe. Det er en rigtig dejlig og lærerig historie,

som alligevel bevarer eventyret til sidste linie, og selvfølgelig har en rigtig eventyrslutning.«
- Lotte S.. Målgruppe: Velegnet til oplæsning

 

Forlaget skriver: Den lille pandas lange rejse til Kina er en
spændende historie

om at finde tilbage til sine rødder, om beskyttelse af truede dyrearter
og

om menneskers kyniske adfærd for at tjene penge og om glæden ved
at kunne hjælpe andre.

Anmelderne skriver bl.a.:

»Historien lever op til ideen om et moderne eventyr, den rummer
både facts, spænding, humor og en gammel kinesisk myte. Bogen er
velegnet til oplæsning for de 5-9 årige, og den kan selvlæses fra 9 år.

Den er illustreret med smukke om end lidt stive illustrationer i
gråtoner, teksten er sat med en åben, letlæst typografi, og så er det i
øvrigt imponerende, at se så lækker en udgivelse med tykke glittede

sider og et gedigent omslag fra et nystartet forlag«.
- Dansk Biblioteks Center

»En pragtfuld fortælling, som mixer bevarelsen af truede dyrearter,
gamle kinesiske myter, pengegriskhed og kærlighed på en meget
spændende måde. Det bliver til et utrolig spændende eventyr om at
redde Peter Panda. Historien giver læseren en dejlig følelse af, at det

nytter at hjælpe. Det er en rigtig dejlig og lærerig historie, som
alligevel bevarer eventyret til sidste linie, og selvfølgelig har en



rigtig eventyrslutning.«
- Lotte S.. Målgruppe: Velegnet til oplæsning

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Eventyret om Den sidste Panda&s=dkbooks

