
Historiska ord
Ladda ner boken PDF

Olle Bergman Karin Westin Tikkanen
Historiska ord Olle Bergman Karin Westin Tikkanen boken PDF

 

En underhållande och lärorik liten smällkaramell till bok! Olle
Bergman och Karin Westin Tikkanen väver passionerat samman
kunskap från olika tider, platser och områden genom att utforska
gränssnittet mellan ämnena historia och språkvetenskap. På ett

essäistiskt och lättsamt sätt reflekterar de över ursprunget till många
gamla ord och uttryck i svenskan.

Pressröster om böckerna i serien Historiska ord, som ligger till grund
för innehållet i denna pocketutgåva. Om Latinska ord:

»En nätt liten bok att ha i bokhyllan och ta fram och läsa om ibland.
Den är också en perfekt födelsedagspresent eller gå-bort-present som
ingen kan låta bli att öppna och läsa när man fått den, så lockande är

den.« Borås Tidning

»Lätt och snabbt, pedagogiskt och kristallklart och med ett strikt
urval guidar Karin Westin Tikkanen på det där medryckande sättet
som bara en genuint intresserad människa förmår En perfekt bok att



låta ligga framme och bläddra i då och då. Bildningen kommer att
smyga sig på läsaren.« Sydsvenskan

»Westin Tikkanen skriver medryckande och initierat och inte att
förglömma underhållande. Igenkänningsfaktorn är hög och de

intressanta historierna många. Det här är en liten ordhistorisk pärla.«
Biblioteket i fokus

»En rolig populärvetenskaplig bok att gå på språkjakt med.«
Arbetarbladet

»Sprängfylld av roliga anekdoter.« Dagensbok.com

»Underhållande allmänbildning Lämplig presentbok till alla.«
Ölandsbladet

Om Bibliska ord:

»En bok som bör finnas i varje hem och bibliotek.« Tidningen
Kulturen

»En liten rolig bok för alla oss som tycker att det är intressant med
ords ursprung.« Allehanda

Om Krigiska ord:

»Fakta och kuriosa i god förening.» Östgöta Correspondenten

»En liten pärla till bok, som bör pryda alla sorters hem, även de
pacifistiskas» Dagensbok.com

»Boken i sitt lilla format är späckad med språkhistorisk kunskap.
Dessutom är den lättsamt skriven och i många fall rent

underhållande.» Ölandsbladet

Om Kulinariska ord:

»Kulinariska ord är den perfekta gå bort-presenten till
middagsbjudningen. En fin liten bok med historiska utvikningar runt

ett sammelsurium av ord på något sätt kopplade till köket.«
Biblioteket i fokus
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