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COMMUNICATE - dén dag du forstår! .. 1. udg. Finn Petersen Hent PDF Dette er en anderledes bog. Bogen
er et opslagsværk, som du har lige ved hånden OFFLINE. En 7 sproget parloer som gør dig i stand til - på sigt
(fra 3. udgave), at kommunikere med 1-2 MIA mennesker (OFFLINE). Du kan altså bruge den dér hvor dit
behov for dette måtte være (eks. på rejse, job i udland m.m.) Parløren virker på kryds og tværs - de 1-2 MIA
mennesker vil ligeledes kunne have gavn af dette værktøj. Endvidere indeholder denne bog 3 stk. lærerige,
underholdende spil (OFFLINE) (første gang nogen sinde at der ses spil på E-bog?) - endelig er der hjælpe-
links til ORDBLINDE - og TEGNSPROG(TS) for døve eller hørende som ønsker at tilegne sig TS. Denne E-
bog er starten på en række E-bøger, som med tiden bliver tilgængelige. Der vil blive forsøgt at gøre denne E
bog 1. udgave tilgængelig for dig via Ereolen.dk - så du kan låne den - prøve den - og se hvad dette værktøj

kan hjælpe med! God fornøjelse!
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