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HER ER HISTORIEN - middelalderen Palle Petersen Hent PDF HER ER HISTORIEN - Middelalderen. 3.
bind i Palle Petersens populære, rigt illustrerede grundbøger omkring Danmarks og Verdens historie "HER

ER HISTORIEN ...".
Der fortælles bredt og levende om middelalderens mennesker - konger, adelmænd, herremænd, bønder,

købmænd, erobrere og den mægtige kirke. Danmark i Verden.
3.-5- KLASSE. Kan læses uafhængigt af de forrige.

Palle Petersen har skrevet flere historieserier som supplerer hinanden- og er til forskellige klassetrin. Alle
udkommet som trykte - og e-bøger.

De fik Børnebogsprisen, Dansk Historielærerforenings Pris - og PP blev Årets forfatter. Se mere i Kraks blå
Bog og http://pallepetersen.mono.net

- Palle Petersens historieserier supplerer hinanden:
Grundbøger fra 3-10. klasse - 8 bøger: HER ER HISTORIEN - fra oldtid til nutid: Oldtiden, Vikingerne,
Middelalderen, Nye opdagelser, Danskerne og kolonierne, Bøndernes frihed - Borgernes revolution,

Arbejdernes kamp, Atomtid - Fremtid?
Supplerende: DEN FØRSTE HISTORIE - fra 2. klasse - 4 fotografiske billedbøger.

PALLE PETERSENS HISTORIESERIE - fra 3. - 7. klasse - 6 små romaner, rigt illustrerede med tegninger.
Bemærk: Stærke Egil i viking, Splint bliver købmand.

Alle som e-bøger.
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