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En Stenalderdreng Joachim Kattrup Hent PDF Tag med 6000 år tilbage i tiden og oplev livet, som det
formede sig for stenalderdrengen Snild, hans far Flis, broderen Glad og søsteren Lys. Her får du et

førstehåndsindtryk af de farer og de glæder, der gjaldt for livet på den tid - og du bliver garanteret klogere på
dig selv.

Snild er hovedpersonen, og du følger ham både i medgang og modgang. Læs med, når kampen om
bopladserne mod skovfolket bliver ekstra drabelig, og glæd dig sammen med Snild, når han lærer at svømme
ved at iagttage, hvordan frøerne gør i vandløbet. For 6000 år siden skulle du nemlig være snu og meget stærk

for at overleve.

Bogen om stenalderdrengen, hans familie og liv handler om de mennesker, vi var engang. Det er en fortælling
om at klare sig uden iPads og smartphones og alligevel leve et helt og fuldt liv,
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