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Safari. Sydafrika, Swaziland og Lesotho Charlotte Dinge Hent PDF Forlaget skriver: Safari handler om de
store naturparker, hvorfor de op-stod og deres historie, samt om de vilde dyrs hårde liv og færden på

savannerne enten som byttedyr eller jægere.
En farm har reddet dyr, der ikke kunne klare sig i naturen og har givet dem et nyt liv.

I havet omkring Sydafrika lever havpattedyr, hvor bogen beretter om deres liv og deres problemer. Til sidst er
der en strudsefarm, som opdrætter strudse, hvor bogen fortæller om farmen og strudsene.

Imellem parker og savanner giver bogen en beskrivelse af apartheid og forholdet mellem sorte og hvide, og
de sortes kamp for uddannelse og et bedre liv og hvad der skete, som fik de hele til at eksplodere.

Samtidig var der opgør og krig mellem boerne og englænderne. Her gengives forløbet.
I Sydafrika ligger to små kongeriger Swaziland og Lesotho, som hver får en beretning om befolkningens og

kongernes liv, hvor kongerne lever i luksus og be-folkningen i fattigdom. Derfor immigrerer mange til
Sydafrika for at tjene penge, som de sender hjem til deres familier.

Til sidst fortæller bogen om vinlandet, og hvordan det opstod, og om Cape Towns grundlægning og store
betydning for de første skibe, som sejlede til Indien og Fjernøsten.

 

Forlaget skriver: Safari handler om de store naturparker, hvorfor de
op-stod og deres historie, samt om de vilde dyrs hårde liv og færden

på savannerne enten som byttedyr eller jægere.
En farm har reddet dyr, der ikke kunne klare sig i naturen og har

givet dem et nyt liv.
I havet omkring Sydafrika lever havpattedyr, hvor bogen beretter om
deres liv og deres problemer. Til sidst er der en strudsefarm, som
opdrætter strudse, hvor bogen fortæller om farmen og strudsene.

Imellem parker og savanner giver bogen en beskrivelse af apartheid
og forholdet mellem sorte og hvide, og de sortes kamp for

uddannelse og et bedre liv og hvad der skete, som fik de hele til at
eksplodere.

Samtidig var der opgør og krig mellem boerne og englænderne. Her
gengives forløbet.

I Sydafrika ligger to små kongeriger Swaziland og Lesotho, som
hver får en beretning om befolkningens og kongernes liv, hvor
kongerne lever i luksus og be-folkningen i fattigdom. Derfor

immigrerer mange til Sydafrika for at tjene penge, som de sender
hjem til deres familier.

Til sidst fortæller bogen om vinlandet, og hvordan det opstod, og om
Cape Towns grundlægning og store betydning for de første skibe,

som sejlede til Indien og Fjernøsten.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Safari. Sydafrika, Swaziland og Lesotho&s=dkbooks

