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Det er en af de mest isolerede familier i verden. I gamle dage måtte de sejle til hovedstaden Thorshavn - i dag
flyver de med helikopter - deres skolelærer kommer flyvende et underviser dem et par dage om ugen. De har

tv og kan følge med i hvad der sker i verden.
Deres forældre lever at at fiske, har får og fanger fugle. Det er et spændende, men også farligt sted.

Fotografisk billedbog.
Læs og se også: KENDER DU FØROYAR - FÆRØERNE? Der fortælles bredt om livet på Færøerne - som

hører med til Danmark.

Forfatteren Palle Petersen har skrevet mange bøger om børn i andre lande - blandt andre Grønland, Island og
især mange ulande. De fleste er kommet også som e-bøger. Har har modtaget Børnebogsprisen og Danmarks

Skolebiblioteksforenings pris for sine bøger.
Se mere: Kraks blå Bog - http://pallepetersen.mono.net
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