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Un cirque passe Patrick Modiano Hent PDF Forlaget skriver: Handlingen foregår i begyndelsen af 60'erne i
Paris og handler om en ung mands korte møde med en pige, Gisèle, der er fire år ældre end ham. De har mødt
hinanden efter et forhør hos politiet, og hurtigt føres vi ind i en fordægtig verden befolket med mystiske

personer, der fører deres helt eget liv. Gisèle flygter fra sin blakkede fortid, og Lucien involveres derved i en
lyssky affære.

Romanen er skrevet på et letlæst fransk med et omfang på ca. 50 ns og kan læses fra et niveau, der svarer til
2.g - 3.g/2.HF niveau. Bogen er forsynet med arbejdsopgaver bl.a. om Paris og spørgsmål til de enkelte afsnit

samt forslag til skiftlige oppaver.
Un Cirquc Passe, der er redigeret og glosseret af Jens Peder Weibrecht.

Lis Vastrup skrev i Gymnasieskolen (juli 1995) bl.a. følgende:
Weibrecht slår til igen! Meget anbefalelsesværdig, bør bestemt anskaffes, god til begynder 2.g, 3.g eller 2.hf;
kan læses med udbytte af både voksne og unge. Sådan skal der stå på den seddel, jeg lægger i bogen ved
rundsending til kollegerne. Og så vil jeg tilføje, at bogen er tæt glosseret, med gloserne i margen, i præcise

oversættelser.
Til yderligere opmuntring kan anføres, at bogen er meget lærervenligt lavet: Flot sommaire med

normalsidetal på kapitlerne og på underafsnittene og med en velgennemarbejdet opgavedel. Heri er der
læseforståelsesspørgsmål, uddybende spørgsmål og øvelser til skriftligt og mundtligt arbejde, på klassen eller

hjemme, i grupper eller enkeltvis. Min sjæl, hvad vil du mer'? . . .
Jens Peder Weibrecht kan bare det der med udgivelser; det kan kun anbefales, at han fortsætter.
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Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Un cirque passe&s=dkbooks

