
KENDER DU KALAALLIT NUNAAT -
Grønland

Hent bøger PDF

Palle Petersen
KENDER DU KALAALLIT NUNAAT - Grønland Palle Petersen Hent PDF Grønland hører sammen med
Danmark, men landet har nu Selvstyre, grønlænderne bestemmer det meste i deres land. De sidste årtier er

udviklingen eksploderet, elektricitet, telefoner, tv. Det moderne Grønland er næsten lige så højt udviklet som
Danmark, selv om landet ligger i de arktiske øjne.Grønlænderne håber at finde olie eller kostbare metaller, så
de kan klare sig selv - og måske løsrive sig helt fra Danmark. Grønlænderne kalder nu deres landet: Kalaallit

Nunaat og byer, som før havde danske navne, her fået de gamle grønlandske tilbage. Forfatteren Palle
Petersen har arbejdet i Grønland og skrevet om landet siden 1970. Han har et hus i en bygd deroppe.Palle

Petersen har skrevet flere billedbøger om Grønland. Om sommeren: Om vinteren, bl.a. MIKI - en grønlandsK
slædehund, GABAS SLÆDEHUNDE, PAVIAS VINTER (Vinteren i Saqqaq), ADO OG JAAKUU og

vikingerne i Grønland, INUK OG IVIK i det gamle Grønland og KENDER DU KALAALLIT NUNAAT -
Grønland? (alle som e-bøger).PP har skrevet over 100 bøger - også historiske romaner - han fået flere priser -

blandt andet Børnebogsprisen. Kraks blå Bog, http://pallepetersen.mono.net

 

Grønland hører sammen med Danmark, men landet har nu Selvstyre,
grønlænderne bestemmer det meste i deres land. De sidste årtier er
udviklingen eksploderet, elektricitet, telefoner, tv. Det moderne
Grønland er næsten lige så højt udviklet som Danmark, selv om

landet ligger i de arktiske øjne.Grønlænderne håber at finde olie eller
kostbare metaller, så de kan klare sig selv - og måske løsrive sig helt
fra Danmark. Grønlænderne kalder nu deres landet: Kalaallit Nunaat
og byer, som før havde danske navne, her fået de gamle grønlandske
tilbage. Forfatteren Palle Petersen har arbejdet i Grønland og skrevet

om landet siden 1970. Han har et hus i en bygd deroppe.Palle
Petersen har skrevet flere billedbøger om Grønland. Om sommeren:

Om vinteren, bl.a. MIKI - en grønlandsK slædehund, GABAS
SLÆDEHUNDE, PAVIAS VINTER (Vinteren i Saqqaq), ADO OG



JAAKUU og vikingerne i Grønland, INUK OG IVIK i det gamle
Grønland og KENDER DU KALAALLIT NUNAAT - Grønland?
(alle som e-bøger).PP har skrevet over 100 bøger - også historiske

romaner - han fået flere priser - blandt andet Børnebogsprisen. Kraks
blå Bog, http://pallepetersen.mono.net

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=KENDER DU KALAALLIT NUNAAT - Grønland&s=dkbooks

