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andre på grund af din hudfarve. Forestil dig, at du skal pukle fra morgen til aften, selv om du er et barn.

Forestil dig, at du er andre menneskers ejendom. Hvis du kan forestille dig alle disse ting, så kan du forestille
dig, hvordan det er at være født som slave!

Det var hverdagen for næsten hele befolkningen på øen Sankt Jan i de Dansk-vestindiske øer i 1700-tallet.
Men en dag i 1733 fik slaverne nok og gjorde blodigt oprør. Næsten ingen blev skånet - bortset fra lægen dr.

Bødger og hans familie. For ham var alle mennesker lige.

'Det blodige oprør på St. Jan' er en nervepirrende og spændende roman for børn og unge. Bogen er samtidig et
godt udgangspunkt for en diskussion om racisme og Danmarks historiske fortid som kolonimagt.

Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen
"Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt
fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,

Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.

 

Forestil dig at bo et sted, hvor du er mindre værd end andre på grund
af din hudfarve. Forestil dig, at du skal pukle fra morgen til aften,
selv om du er et barn. Forestil dig, at du er andre menneskers
ejendom. Hvis du kan forestille dig alle disse ting, så kan du

forestille dig, hvordan det er at være født som slave!

Det var hverdagen for næsten hele befolkningen på øen Sankt Jan i
de Dansk-vestindiske øer i 1700-tallet. Men en dag i 1733 fik

slaverne nok og gjorde blodigt oprør. Næsten ingen blev skånet -
bortset fra lægen dr. Bødger og hans familie. For ham var alle

mennesker lige.

'Det blodige oprør på St. Jan' er en nervepirrende og spændende
roman for børn og unge. Bogen er samtidig et godt udgangspunkt for

en diskussion om racisme og Danmarks historiske fortid som
kolonimagt.

Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder,
som debuterede i 1971 med børnebogen "Per og Torben pjækker



den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og
biografier med særligt fokus på historiske børnebøger. Hjørdis

Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,
Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst

Pris i 2000.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Det blodige oprør på St. Jan&s=dkbooks

