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INDIANEREN MED TO TUNGER - Spaniernes erobring af Inkariget Palle Petersen Hent PDF Den spanske
lykkeridder Pizarro kommer 1628 til Peru i Sydamerika med 170 mænd - Conquistadorer - Erobrere. Landet
kaldes også El Dorado - Guldlandet. Der regerer en inkakonge. Inkaerne har aldrig set heste, de kender ikke
bøsser og kanoner. Pizarro fanger flere unge inkaer. En af dem kaldes Filipillo. Han lærer spansk og bliver en
vigtig brik i den brutale erobringen af Inkariget. Pizarros lille hær overvinder med list, bedrag og fjendtlige
stammer en inkahær på mange tusinde - og henretter inkakonge. Store mængder af guld og sølv sejles til
Spanien ... Det er en spændende, brutal historie om europæernes erobring af Sydamerika. Romanen er
illustreret med gamle tegninger fra tiden. For både unge og voksne. Palle Petersen har for sine bøger

modtaget Børnebogsprisen, Skolebibliotekernes pris og Dansk Historielærerforenings Pris mv. Se mere i
Kraks blå Bog og http://pallepetersen.mono.net Palle Petersen har skrevet flere historieserier, som supplerer
hinanden: Grundbøger fra 3-10. klasse - 9 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. - 8. klasse (stigende sværhedsgrad) -

6 små romaner, fra Oldtid til renæssancen - rigt illustrerede med tegninger: AVN KAMPEN MOD
SKOVFOLKET, SOL - HØVDINGENS TRÆL, GRIMS REJSE, STÆRKE EGIL I VIKING, TOVE, OVE OG

RIDDER ROLF, HEKSENS LAS.

 

Den spanske lykkeridder Pizarro kommer 1628 til Peru i Sydamerika
med 170 mænd - Conquistadorer - Erobrere. Landet kaldes også El
Dorado - Guldlandet. Der regerer en inkakonge. Inkaerne har aldrig
set heste, de kender ikke bøsser og kanoner. Pizarro fanger flere unge
inkaer. En af dem kaldes Filipillo. Han lærer spansk og bliver en
vigtig brik i den brutale erobringen af Inkariget. Pizarros lille hær
overvinder med list, bedrag og fjendtlige stammer en inkahær på



mange tusinde - og henretter inkakonge. Store mængder af guld og
sølv sejles til Spanien ... Det er en spændende, brutal historie om
europæernes erobring af Sydamerika. Romanen er illustreret med
gamle tegninger fra tiden. For både unge og voksne. Palle Petersen
har for sine bøger modtaget Børnebogsprisen, Skolebibliotekernes
pris og Dansk Historielærerforenings Pris mv. Se mere i Kraks blå
Bog og http://pallepetersen.mono.net Palle Petersen har skrevet flere
historieserier, som supplerer hinanden: Grundbøger fra 3-10. klasse -

9 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. - 8. klasse (stigende sværhedsgrad) - 6 små
romaner, fra Oldtid til renæssancen - rigt illustrerede med tegninger:
AVN KAMPEN MOD SKOVFOLKET, SOL - HØVDINGENS

TRÆL, GRIMS REJSE, STÆRKE EGIL I VIKING, TOVE, OVE
OG RIDDER ROLF, HEKSENS LAS.
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