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PAVIAS VINTER - Grønland Palle Petersen Hent PDF Pavia er en dreng, der bor i den lille bygd Saqqaq i det
nordlige Grønland.

Det er vinter 7 måneder om året, landet er dækket af sne - og havet er dækket af is, der flyder store isbjerge.

Om vinteren må Pavia køre hundeslæde for at komme ud til fiskestederne på isen. Nogle grønlændere kører
på snescootere. Skal Pavia til en anden by, må han flyve med helikopter.

Den fotografiske billedbog viser livet for børnene i den lille bygd.
Findes også som trykt bog.

Palle Petersen har skrevet over 100 bøger - heraf flere billedbøger om børn i andre lande - flere om Grønland.
Om vinteren, bl.a. MIKI - en grønlandsK slædehund, GABAS SLÆDEHUNDE, PAVIAS VINTER (Vinteren i
Saqqaq), ADO OG JAAKUU og vikingerne i Grønland, INUK OG IVIK i det gamle Grønland - desuden

Kender du Kalaallit Nunaat - Grønland? om forholdene i Grønland. (Alle som e-bøger).

PP har skrevet over 100 bøger - også historiske romaner - han fået flere priser - blandt andet Børnebogsprisen.
Kraks blå Bog, http://pallepetersen.mono.net
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