Vikingerne
Nu udkommer otte små illustrerede bøger i serien Vild med Viden om ”vikingelivet”.
Vikingetiden er det store vendepunkt i danmarkshistorien, hvor danerne bliver kristne.
De otte nye Vild med Viden bøger indeholder forskelig viden om Vikingetiden. De tager børnene
med til hverdagslivet blandt vikinger i Ribe, til begravelser af både konger i Jelling og Ladby og
almindelige vikinger på Lindholm Høje. Der leges som i vikingetiden, og der kæmpes og leves
på Trelleborg. Der ofres til guderne i Tissø, og de fem flotte skibe fra Roskilde sejler stolt afsted.
Bøgerne, som er en del af serien Vild med Viden, er målrettet de 5-10-12-årige børn, der hele
tiden stiller spørgsmål og vil vide mere. De er skrevet af fagfolk i et let forståeligt sprog, men med
en høj grad af faglighed.
På museum med forældre og bedsteforældre
Mange steder i Danmark kan man opleve, hvordan det var at leve i vikingetiden. De otte nye Vild
med Viden bøger er udgivet i samarbejde med otte danske museer/oplevelsessteder. Steder, der
fortæller meget mere om det emne, som bogen beskæftiger sig med, og som derfor også lægger
op til en besøgstur med forældre eller bedsteforældre.
FAKTA OM VILD MED VIDEN
• Bøgerne er både egnede til højtlæsning for de mindre børn og for de lidt ældre,
der kan læse dem selv.
• Bøgerne er små hæfter i A6 format på 16 sider.
• De otte bøger er fjerde serie af fagbøger for børn, der udgives i serien Vild med Viden.
• Den næste serie der kommer handler om astronomi og rumfart.
• Vejledende udsalgspris er 20 kr. pr. stk., alle otte i en serie 120 kr.

KONTAKT
Forlægger Lone Bruun: kontakt@forlagetepsilon.dk, tlf.: 21 75 75 81
For oplysninger om de enkelte bøger se
vildmedviden.com
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