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IMA ER INDIANER - Peru - Inka Palle Petersen Hent PDF Ima er indianer, hun bor i Peru i Sydamerika.
Historien om hendes dagligdag - og historien om hendes forfædre - inkaerne, som vi i dag kalder et

indianerfolk.
Spændende fotografisk billedbog, rigt illustreret - fra 6-14 år.

For flere hundrede år siden - omkring år 1500 - opdagede spanierne Amerika. Dengang regerede en mægtig
stamme - inka-indianerne - Peru. Spanierne opdagede, at indianerne havde meget guld. Spanierne havde
bøsser, heste, vogne og var klædt i brynjer. Det kendte inkaerne ikke, de troede spanierne var guder. Det

lykkedes en lille spansk hær på omkring 300 mænd at erobre det mægtige inkarige. De plyndrede det for guld
og sølv. Mange inkaer blev dræbt og endnu flere døde af de sygdomme som europæerne kom med.

I dag er Peru et fattigt u-land. Indianerne de fattigste, det er stadig mest spaniere, der har magten.Den store,,
stolte inka-fortid betyder meget for Imas liv. Hun lever i en lille landsby i bjergene. Hendes far dyrker majs

og kartofler - i hendes hus løber marsvin rundt - dem spiser de.

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 også 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: Pancho og Lupito ar indianere (Mexico) Tamara og Elefanterne (Sri Lanka) - og den lille roman:
Indianeren med to tunger (om spaniernes erobring af Peru), Shanti er kun en pige (Bangladesh), Ali er kuli

(Bangladesh), Gabas hundeslæde (Grønland) m.fl.
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