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Egypten er nok det land i verden, der har den mest storslåede og facinerende fortid med enorme pyramider og
templer.
Palle Petersens fotografiske billedbog fortæller både om fortiden og nutiden set gennem et barns øjne. Fra
faraonernes Ramses og Tut Ank Amon til nutidens militærdiktatur. Fra 1 million til 90 millioner mennesker.
Letlæst fra 3.-8. klasse. Palle Petersen har skrevet over 100 bøger, heraf mange fotografiske billedbøger om
børn i andre lande, alle er udkommet som trykte - og som e-bøger - se www.ereolen.
dk.
Han har modtaget flere priser blandt andre Børnebogsprisen og Skolebibliotekernes pris. se mere: Kraks Blå
Bog - og http://pallepetersen.mono.net
Cairo ved Nilen er meget tæt befolket. Dette kunne vi konstatere ved selvsyn. Særligt imponerende.
Knap 20 millioner mennesker bor i dag i Egyptens. Men når vi var ude ved seværdighederne langs Nilen var
jeg ved at dratte om flere gange. Nu er det igen muligt at opleve det klassiske nilkryds på strækningen mellem

Øvre og Nedre Egypten. Her bor du på et.
Kunne du lide 'Det gamle Egypten'. at 'Egypten er Nilen'. 99% af befolkningen bor ved Nilen Det Egypten
er mest kendt for er nok pyramiderne. Færge er kæntret på Nilen i det sydlige Egypten. Tag med på et
spændende krydstogt langs Nilen på M/S Alyssa. , Kategori: E-bøger, Format: ePub Forside/logo Målgruppe
Beskrivelse; ABDUL BOR VED NILEN - Egypten Forfattere: Palle Petersen Beskrivelse: Egypten er nok det
land i verden, der. der bor i nærheden af. Vandhøjden i Nilen ved Aswan har altid haft stor betydning for
fødevareforsyningen i Egypten.
Registreret af: PalleP-forlag Palle Petersen er forfatter til over 120 bøger inden for alle genrer, desuden
radiodramatik, mane udsendelsre for P1 og tv – og han har rejst over hele Jorden.
som både giver dig et to-nætters ophold i Luxor og et krydstogt på Nilen. Deir el-Bahari er et arkæologisk
kompleks af templer og grave beliggende på den vestlige bred af Nilen ved den egyptiske by.
Cairo on the Nile I fodsporene af Frederik Ludvig Norden, Carsten Niebuhr, Naguib Mahfouz, Alaa Al
Aswany.

