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Der var engang et stort land, der blev regeret af en general. Folkene i landet syntes, at den måde, de levede på,
var den bedste i verden. De havde en stor hær - og det var også dem, der havde kanonen. Ind imellem tog
generalen med sine soldater ud og angreb et andet land. ""Det er for deres eget bedste,"" sagde han.
""Så de kan lære at leve ligesom os."" De andre lande gjorde modstand, men det endte altid med, at de blev
overvundet og erobret. Til sidst var der kun ét land i verden, generalen ikke havde erobret. Et lille,
fredselskende land, der ikke havde nogen hær og ikke gjorde modstand ... Hvem er det egentlig, der
overvinder hvem i denne fabel om imperialisme og fredelig sameksistens? En højaktuel fortælling om, at det
ikke nødvendigvis er 'vores' måde at leve på, der er den eneste gyldige. Børn fra 4 år vil nyde historien og de
enkle illustrationer. Voksne vil vide at værdsætte den bidende satire. Det er en evigtgyldig fortælling fortalt i
en neutral tone, der kan bruges til oplæsning for børn fra 4 år og som udgangspunkt for samtaler om krig i
institutioner og i indskolingen. Bibliotekernes lektør
Den skruppelløse Cortés rustet opp og samlet en enorm indianerhær. Indbundet • 272 sider • 199,95 kr.
Ecuador er en republikk i nordvestlige del av Sør-Amerika, ved ekvator. Det sammenbindende elementet er
religionen, det vil si Muhammads lære slik den er formulert i Koranen og hadith (tradisjon). Den grenser til
Colombia i nord, til Peru i sør og øst og til Stillehavet i vest. Den skruppelløse Cortés rustet opp og samlet en
enorm indianerhær. Som et adaptogen, gir maca energi om Den utrolige historien om Kjevik 9. Baggrunden
for konflikten i Nordirland. Den islamske kunsten er utbredt i land med innbyrdes svært ulik kulturbakgrunn.
Indbundet • 272 sider • 199,95 kr. Den grenser til Colombia i nord, til Peru i sør og øst og til Stillehavet i
vest. Den islamske kunsten er utbredt i land med innbyrdes svært ulik kulturbakgrunn.
Den er landets viktigste politiske, økonomiske og … Mens frankerne gjorde seg dominerende i Vest-Europa
startet en handelsmann fra Mekka på den arabiske halvøya en helt ny religiøs bevegelse som skulle få … 5
verdensdeler - 23 land - 113 dager med opplevelser – 15 inkluderte utflukter - GRATIS fly og transfers Å
oppleve. Til tross for dette er den ganske enhetlig. Det sammenbindende elementet er religionen, det vil si
Muhammads lære slik den er formulert i Koranen og hadith (tradisjon). Indbundet • 272 sider • 199,95 kr.

Hvorfor er Jerusalem verdens mest elskede by. Hvorfor er Jerusalem verdens mest elskede by. De arabiske
erobrerne begynte sin ekspansjon omkring 630, og allerede på begynnelsen av 1000.

