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Yang - Den Røde Ninja Per Nygaard Hent PDF Det er en spændende og lærerig historie om en forældreløs
dreng, som gerne vil være en Ninja. Om hans vej mod drømmen, hvor han får hjælp af en stor drage til netop
at opfylde hans ønske. Igennem historien bliver Yang udfordret af dragen. Og rigtig tit er drengen ved at give
op, fordi det er alt for hårdt at blive til en Ninja. Men han indser undervejs, at han gerne vil kæmpe for sin

drøm. Forfatter til bogen, Per Nygaard, er grundlægger af Tao Ninja Skole, som hvert år får besøg af tusindvis
af børn. Her lærer børnene om ninjaernes levevis og ikke mindst om deres træning. Per Nygaard har erfaret et
stort behov for mere mod og selvværd hos børn og unge. Hans bog er endnu et våben til bekæmpelse af børns
inaktivitet. Og han håber at den kan inspirere børn til mere fysisk aktivitet, og skabe en større forståelse for
hvad tålmodighed betyder, og hjælpe til at rette opmærksomheden indad. Per Nygaard ved af erfaring at
ninjaens levevis og filosofi inspirerer og motiverer børn. Bogen er også skrevet til forældrene, som

selvfølgelig bærer et ansvar for, at deres børn udvikler sig positivt på alle områder. Forfatteren er sikker på, at
bogen også vil inspirere de voksne, som læser bogen højt for deres børn.
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