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Perseus och Medusas huvud Den första boken i en serie om mytologiska berättelser. Spännande berättat och
vackert illustrerat för att fånga barnens fantasi. Berättelsen handlar om pojken Perseus som blir iväglurad av
en elak kung för att leta efter Medusas huvud. Medusa är ett monster med ormar till hår, och alla som ser

hennes ansikte förvandlas till sten. Som tur är får han hjälp av gudinnan Athena och guden Hermes som ger
honom hjälp på den händelserika resan till Medusa. På vägen hem träffar han prinsessan Andromeda som ska
offras till ett sjömonster. De mytologiska berättelserna är spännande och fantasieggande, samtidigt som de
utgör en grund i vårt kulturarv. Namn från den grekiska och romerska mytologin återkommer ständigt, inte
minst inom astronomin. Boken är främst tänkt för lågstadiebarn och äldre förskolebarn, men även barn i

mellanstadiet som är intresserade av grekisk mytologi har stor behållning av boken.

Men Zeus räddade dem båda. Perseus och Medusas huvud Den första boken i en serie om mytologiska
berättelser. Dieses schreckte in so ab dass er seine Tochter Danaë in einen bronzenen Kerker sperrte.

Perseus

Följerätt Nej. Perseus är en stor hjälte från den grekiska mytologin som är mest känd för sin smarta
halshuggning av Medusa monsteret som förvandlade alla som tittade på hennes ansikte till sten. PERSEUS
AND ATLAS. av Amelie Sylvan Maria Ström Bok 2005 Svenska För barn och unga Ämne Grekisk mytologi

Fler ämnen Antiken Forntiden Grekisk. He beheaded the Gorgon Medusa for Polydectes and saved
Andromeda from the sea monster Cetus. Medusas huvud blir dessutom ett vapen för Perseus vilket också kan

ses symboliskt. Klassifikation Grekisk. Han lade det i sin sadelväska och tog fram det för att förvandla
monster och fiender till sten. Bronze dark patina. Han kastade sedan huvudet till botten. Danael lapsi ei

olnud. Perseus satte Medusa huvud i en säck och när han äntligen gjorde hem hem upptäckte han att strävan
hade varit en ruse för att få honom ur vägen så att King Polydectes kunde gifta sig med Perseus mor Danae.
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Perseus och Medusas huvud. Medusa är så hemsk att se på att den som gör det förvandlas till sten.

 

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


