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TAMARA OG ELEFANTERNE - en pige i Sri Lanka Palle Petersen Hent PDF En pige og hendes liv på Sri
Lanka - engang Ceylon.

Tamara er i familie med en elefantfører - og der fortælles om elefanterne, som der er mange af på Sri Lanka.
Fotografisk billedbog med mange fotografier.

Historien, nutiden, religion og dagligliv.

Der fortælles også om danskernes forsøg på at kolonisere Ceylon - Christian den 4. 1624. Den gang troede
man, at Ceylon lå tæt på Paradis - og det er også i dag et paradis - men mange er fattige. Sri Lanka er et u-

land.

Forfatteren Palle Petersen har skrevet en lang række fotografiske billedbøger bøger om børn i andre lande.
Han har også skrevet mange bøger omkring historie. De fleste er udkommet som e-bøger.

PP har modtaget flere priser for sine bøger - blandt andre Børnebogsprisen og Danmarks
Skolebiblioteksforenings pris. Se mere: Kraks blå bog, http://pallepetersen.mono.net.

Læs også: Ima er indianer. Pancho og Lupita er indianere og andre fotografiske billedbøger.
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