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gode idéer, når den planlagte sommerferie hos bedstefar går ad en usædvanlig rute – gennem en verden af

storskrald og kasserede robotter.

I en ikke så fjern fremtid er Danmark omdannet til en gigantisk losseplads, og befolkningen er blevet
tvangsflyttet til andre lande. Søskendeflokken Ramona, Bowie, Peter og Lærke bor med deres forældre i
kuplen NyKøbenhavn på Grønland. De glæder sig til at besøge deres bedstefar i Sverige, når sommerferien

starter lige om lidt.

Men intet går som planlagt, og efter et flystyrt befinder børnene sig pludselig alene i Danmark – hvor
storskrald og gamle robotter dumpes og efterlades til skrot. Det viser sig, at ikke alle robotter er inaktive, og

børnene må lære at kende ven fra fjende på deres flugt fra Danmark.

Den Rustne Verden er sjov og spændingsmættet højtlæsning for både børn og voksne med satirisk bid og
noget på hjerte. Der er planlagt tre bind i serien, men Flugten fra Danmark kan læses selvstændigt.

Højtlæsning fra ca. 9 år og selvlæsning fra ca. 11.

 

Fire søskende får brug for al deres gåpåmod og gode idéer, når den
planlagte sommerferie hos bedstefar går ad en usædvanlig rute –

gennem en verden af storskrald og kasserede robotter.

I en ikke så fjern fremtid er Danmark omdannet til en gigantisk
losseplads, og befolkningen er blevet tvangsflyttet til andre lande.
Søskendeflokken Ramona, Bowie, Peter og Lærke bor med deres
forældre i kuplen NyKøbenhavn på Grønland. De glæder sig til at
besøge deres bedstefar i Sverige, når sommerferien starter lige om

lidt.

Men intet går som planlagt, og efter et flystyrt befinder børnene sig
pludselig alene i Danmark – hvor storskrald og gamle robotter

dumpes og efterlades til skrot. Det viser sig, at ikke alle robotter er
inaktive, og børnene må lære at kende ven fra fjende på deres

flugt fra Danmark.

Den Rustne Verden er sjov og spændingsmættet højtlæsning for både
børn og voksne med satirisk bid og noget på hjerte. Der er planlagt
tre bind i serien, men Flugten fra Danmark kan læses selvstændigt.

Højtlæsning fra ca. 9 år og selvlæsning fra ca. 11.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den Rustne Verden - Flugten fra Danmark&s=dkbooks

