
Tor rejser og Balder dør
Hent bøger PDF

Tove Johansen

Tor rejser og Balder dør Tove Johansen Hent PDF Forlaget skriver: For 1200 år siden havde de nordiske folk
mange guder. Nogle af guderne var Odin, Tor og Balder. Odin var den klogeste. Tor var den stærkeste, og
Balder var den smukkeste. Vikingerne troede, at jorden var flad og rund. De mente, at verden var delt op i 3

dele med hver sit område med guder, mennesker og jætter.

Guderne var midt i verden i Asgård. Menneskene var i et andet område, der hed Midgård. Jætterne levede
mod øst helt ude ved havet i Udgård. Jætterne var meget store og kunne trylle. Jætter og guder var altid i

kamp. Rundt om jorden var det store, dybe hav. I havet rundt om jorden lå en meget lang orm og bed sig selv
i halen. Det var Midgårdsormen.

Tor rejser følger Tor og Tjalfe på deres rejse til Udgård, mødet med en kæmpe, kapløbet med Udgårds-Lokes
tanker, Midgårdsormen, Verdenshavet og alderdommen.

Balder dør handler om Odins og Friggs tre sønner Balder, Høder og Raske. Balder drømmer at han dør. Træer,
planter, blomster, dyr, fugle, vand, ild og alle ting af metal og sten lover, at de ikke vil dræbe Balder eller

gøre ham ondt. Alle undtagen en lille mistelten. Det benytter Loke sig af..

Målgruppe:
Unge og voksne tosprogede, læsesvage børn og unge i folkeskolen samt voksne læsesvage.

 

 

Forlaget skriver: For 1200 år siden havde de nordiske folk mange
guder. Nogle af guderne var Odin, Tor og Balder. Odin var den
klogeste. Tor var den stærkeste, og Balder var den smukkeste.

Vikingerne troede, at jorden var flad og rund. De mente, at verden
var delt op i 3 dele med hver sit område med guder, mennesker og

jætter.

Guderne var midt i verden i Asgård. Menneskene var i et andet
område, der hed Midgård. Jætterne levede mod øst helt ude ved

havet i Udgård. Jætterne var meget store og kunne trylle. Jætter og
guder var altid i kamp. Rundt om jorden var det store, dybe hav. I
havet rundt om jorden lå en meget lang orm og bed sig selv i halen.

Det var Midgårdsormen.

Tor rejser følger Tor og Tjalfe på deres rejse til Udgård, mødet med
en kæmpe, kapløbet med Udgårds-Lokes tanker, Midgårdsormen,

Verdenshavet og alderdommen.

Balder dør handler om Odins og Friggs tre sønner Balder, Høder og
Raske. Balder drømmer at han dør. Træer, planter, blomster, dyr,
fugle, vand, ild og alle ting af metal og sten lover, at de ikke vil

dræbe Balder eller gøre ham ondt. Alle undtagen en lille mistelten.
Det benytter Loke sig af..



Målgruppe:
Unge og voksne tosprogede, læsesvage børn og unge i folkeskolen

samt voksne læsesvage.
 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Tor rejser og Balder dør&s=dkbooks

