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Isbjørnen Isaac - Rejsen til Afrika David Andruszkow Jensen Hent PDF Isbjørnen Isaac - Rejsen til Afrika er
en børnebog, der skildrer klimaforandringer i børnehøjde.

Vi tager på eventyr med den lille Isbjørneunge Isaac, der på mystisk vis er strandet på Sydpolen, uden familie
eller andre af sin art. På Sydpolen har han fået de gode venner Sif, Panum og Maria.

Men alt er ikke som det plejer. Isen og deres vante verden smelter, og da vennerne rejser væk med deres
familier, begiver Isaac sig ud på en opdagelsesrejse, for at finde nogle af sin egen art. Det bliver starten på et

fantastisk eventyr, over det store ishav, med kurs mod det afrikanske kontinent.

Isbjørnen Isaac handler om at finde mod, eventyrlyst og se på verden med nysgerrige øjne, selvom man føler
sig lidt alene, midt i det hele og måske ikke altid helt forstår, hvad der sker omkring en.

Isbjørnen Isaac er skrevet af forfatter og digter David A Jensen og henvender sig til børn i alderen 3-8 år og
deres forældre. Bogen er første fortælling i Isaacs verdensrejse, hvor vi møder verdens kontinenter og

klimaforandringerne i børnehøjde.
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