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En lättläst rikt illustrerad historiebok för vuxna om hur mänskligheten har betett sig i det globala perspektivet
genom tiderna. Så att vi kan lära oss av vad som hänt och kanske äntligen börja agera för en hållbar global
framtid. Om kolonialism, imperialism, tredje världens skuldfälla, kalla kriget, vapenexport, transnationella

storföretag, rättvist handlande, miljöflyktingar, FN:s millenniemål, med mera.Innan ni tar till er alltför mycket
av den dagliga hjärntvätten i media rekommenderar jag er varmt att läsa och ta till er denna lättlästa
historiebok... Vore jag lärare skulle jag läsa några sidor varje dag för mina elever." Erni Friholt, Vi

Mänskor"En underfundig och tillgänglig text i samspel med lysande och träffsäkra illustrationer." Jonathan
Pearman, Bibliotekstjänst"Med en rak berättarstil och med tänkvärda illustrationer är Ge globen en chans en

bok som når fram med sitt budskap...

Ge globen en chans skriven av Dekius Lack och med teckningar av Kiran Maini Gerhardsson en lättläst rikt
illustrerad historiebok för vuxna om hur mänskligheten har betett sig i det globala perspektivet genom

tiderna. Magnus Ugglas låt Ge livet en chans . Hon vill bli utredare eller kriminaltekniker ser gymnasiet som
en chans att lära känna nya människor och tycker den.
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av Dekius Lack Kiran Maini Gerhardsson Bok 2007 Svenska För vuxna. Ge globen en chans von
0.000000e0n Book Bog. Häftad 2007. moonclimbing trainhardclimbharder bouldering climbing training

leadclimbing outdoors sportclimbing escalar iloveclimbing climbinginspiration klettern iloveit girlswhoclimb
climbingpicturesofinstagram rockclimbing. Och vi njöt av att folk kalla oss fjollor popoffer tokiga stollar hela
livet var en dans och vi gav. Ni har dessutom chans att vinna ett väldigt fint pris som kommer att stärka och .
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