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Fascinerende og spændende - men også dødbringende
Våben er spændende, vilde og fascinerende. Men de er også farlige og dødbringende. Nogle gange kan et

land dog være nødt til at bruge våben og gå i krig. Enten for at forsvare sig eller for at hjælpe andre. I bogen
Vilde Våben kan du læse om nogle af de vildeste våben:kampvogne, jagerfly, krigsskibe, ubåde og droner.
Der er mange flotte billeder i bogen og masser af fakta. Læs fx om kampvognens svagheder, om hvorfor

piloten i et SR-71 jagerfly skal have rumdragt på, og om hvordan et såkaldt missilskjold fungerer.

Bogen er skrevet af to forfattere der ved hvad de snakker om. Nemlig historiker og forfatter, Søren
Hemmingsen og major og chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet, Karsten Marrup.

Rød Fagklub
Vilde våben er oplagt til frilæsning for de læsere, som elsker faglitteratur. Rød Fagklub retter sig mod børn fra

9 år og er bygget op som en eksemplarisk fagbog med indholdsfortegnelse, overblik og stikordsregister.

Der er udarbejdet læseforståelsesopgaver til bogen, der kan downloades på hjemmesiden fagklub.alinea.dk
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