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Burning bridges Esben Laursen Hent PDF Forlaget skriver: Burning Bridges er en bog, der først og fremmest
er målrettet unge mennesker. Bogen indeholder 5 noveller, der alle er skrevet ud fra devisen om ”reading in
one sitting”. Novellerne fungerer alle som særskilte tekster, der sætter fokus på hver sit emne: Travelling,

Drugs, Celebrity Culture, Online Identity and mental disorder og Love. Teksterne kan også læses
sammenhængende, som en del af en overordnet tematik om Nonconformity and youth culture. Efter hver

novelle følger en række opgaver, som er delt ind i tekstrelateret arbejde og generelt emnearbejde. Desuden er
der til hver novelle og emne forslag til perspektiverende arbejde.  Det sproglige niveau passer til elever i
grundskolens ældste klasser, og novellerne vil passe fint til undervisning og eksamensbrug på dette niveau.

Ligeledes kan tekstarbejdet planlægges, så det lægger op til den måde at arbejde med tekster på, som
grundskolens elever vil møde på STX og HF.   
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grundskoleelevers niveau, da han tidligere har været ansat pa° Roskilde Ungdomsskole og ligeledes har
varetaget en lang række brobygningsforløb pa° Solrød Gymnasium for omkringliggende grundskoler.
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