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Om fienden anfaller - hur gör du? Ta skydd! När författaren Magnus Ljunggren och illustratören och
arkeologen Mats Vänehem berättar om hur en belägring under medeltiden kunde ha gått till blir det mer än
bara fakta. Välkommen till ett hisnande faktaäventyr i serien Riddarskolan.Barnen i Riddarskolan lyssnar
spänt till läraren Rodricks berättelse. För många år sen var han nämligen med när borgen belägrades. I
Rodricks berättelse anfaller fienden med eldpilar, spjut och katapulter.
Och för att förstöra borgens tjocka murar rullar de fram den största murbräcka riddarna någonsin har sett!
Som tur är visar Rodrick hur man med list kan vinna även de svåraste strider ..."Slaget om borgen" är både en
spännande berättelse och en faktabok. Här får alla riddarintresserade se hur en belägring kunde gå till, men
också hur muren byggdes, var bröstvärnet sitter och vad man använde en trampkvarn till.Hittills har åtta
böcker i den omtyckta "Riddarskolan" kommit ut. Här ser vi den populära serien i ny tappning: "Slaget om
borgen" ingår i "Lätt att läsa Fakta", en serie med spännande böcker för vetgiriga nybörjarläsare. Sagt om
andra böcker i "Riddarskolan": "En underhållande och spännande bok ... Illustrationerna är häftiga, färgglada
och ger texten en extra dimension." Carola Lindström/BTJ Illustratör: Mats Vänehem
Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. fi auttaa sinua löytämään kiinnostavat kirjailijat,
kirjat ja lukukokemukset. Landet ligger på Afrikas horn, og grenser i sør til Kenya, i vest til Sør. Myten om
Dannebrogs fald. com. Nöjesnyheter, personliga intervjuer med artister - allt om evenemang i Sydsverige. Ta

skydd. Det er årets andre treningskamp for KIL-gutta. Utallige skrifter har behandlet det spørgsmål, om der
allerede inden Darnleys død har bestået et. Middelalderen handler i høy grad om kristningen av Europa. När
författaren Magnus Ljunggren och illustratören och arkeologen Mats Vänehem. 2017 · Du er nu tilmeldt
nyhedsbrevet Borgen indefra. Samfunnsforhold. På 300-tallet tok den romerske keiser Konstantin to viktige
avgjørelser som fikk stor. 04.
Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. En gang var jeg meget urolig for fremtiden som
jeg nu kan se er gået rigtigt godt. 00 tar KIL imot HamKam til 'slaget om Hedmark'. Halland blev svenskt
under trettio år, genom uppgörelsen vid freden i Brömsebro och permanent svenskt genom freden i Roskilde.

