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Ørkenland Hanne Kvist Hent PDF Forlaget skriver: »Da jeg gik hjem fra bussen, faldt en fugl ned foran mig.
Plop. Død. Lige bagefter faldt der én til inde på marken. Er jeg med i en film, tænkte jeg.«

Ørkenland er en fortælling om spirende forelskelse og en ulige kamp for kærligheden.Gennem den unge pige
Gertrud får vi indblik i livet på et asylcenter, hvor Hasnain bor sammen med sin familie. Gertrud drømmer om

et liv sammen med Hasnain, men det bliver der sat en brat stopper for. 

Kontekst og intertekst:
Gennem en række nyskrevne ungdomsromaner giver nogle af vores bedste forfattere et bud på, hvordan
temaer fra klassiske kanonværker kan sættes i spil og gøres vedkommende for unge læsere i dag. De nye

ungdomsromaner kan læses selvstændigt, eller sammen med det originale værk, og dermed åbne for en større
intertekstuel forståelse hos eleverne. 

 

Forlaget skriver: »Da jeg gik hjem fra bussen, faldt en fugl ned foran
mig. Plop. Død. Lige bagefter faldt der én til inde på marken. Er jeg

med i en film, tænkte jeg.«

Ørkenland er en fortælling om spirende forelskelse og en ulige kamp
for kærligheden.Gennem den unge pige Gertrud får vi indblik i livet
på et asylcenter, hvor Hasnain bor sammen med sin familie. Gertrud
drømmer om et liv sammen med Hasnain, men det bliver der sat en

brat stopper for. 

Kontekst og intertekst:
Gennem en række nyskrevne ungdomsromaner giver nogle af vores

bedste forfattere et bud på, hvordan temaer fra klassiske
kanonværker kan sættes i spil og gøres vedkommende for unge

læsere i dag. De nye ungdomsromaner kan læses selvstændigt, eller
sammen med det originale værk, og dermed åbne for en større

intertekstuel forståelse hos eleverne. 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Ørkenland&s=dkbooks

