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TÄNK  PÅ
Nu kan du själv sätta färg på romerska 
staden Pompeji.
Det här är en gratis e-bok för dig som 
älskar färgläggning.

I den här e-boken hittar du 12 teckningar som gjordes under ut-
grävningarna i Pompeji. 

Du kan färglägga kända byggnader som amfiteatern, forum samt 
enskilda privathus. 
 
Teckningarna publicerades i boken ”Pompeji och dess invånare” 
från 1869. 

Vi är en av Sveriges främsta producenter av e-böcker och har mer 
än 200 titlar tillgängliga för köp eller lån via bibliotek.
Här är några av våra titlar: 

ANNONS

l ”Greby gravfält – det vackraste gravfältet i Sverige”
l ”222 galna fakta om filmstjärnor och kändisar”
l ”99 galna fakta du inte visste om bad”
l ”Hollyhotell – triviaboken om kändisar på hotell”
l ”Solgudens yxa och Tors hammare” (1899)
l ”Svenska djur i folktron” (1898)
l ”Feniciska kolonier i Skandi navien” (1875)
l ”Skäggets historia” (1893)
l ”Midvinterns solfest” (1894)
l ”Hur gamla är hällristningarna?” (1869)
l ”Bohusläns bygdeborgar” (1909)
l ”Bohuslänska hällristningar” (1879)
l ”Kattens kulturhistoria” (1882)
l ”Märkliga orter i Sverige” (1883)
l ”Resa på Dalslands kanal år 1877”
l ”Katten i forntida Egypten” (1889) 
l ”Ett besök i Marstrand år 1882”
l ”Min resa i Blekinge och Kalmar år 1854”

l ”Kelternas historia” (1883)
l ”Jack Uppsprättaren – Världens första bok om seri-

emördaren Jack the Ripper” (1889)
l ”Svear och götar under folk vand ringstiden” (1905)
l ”Blomsterspråket” (1888)
l ”Skildring af Vestergötland år 1882” 
l ”Kalmar slotts historia” (1880)
l ”Ringmuren i Visby” (1874)
l ”Julen på 1870-talet – Skildring ar och illustrationer i 

svenska tidskrifter ”
l ”Jomsvikingarnas saga” (1888) 
l ”Skildring av Göteborg år 1882”
l ”Skånska fornminnen” (1853)
l ”Husaby kyrka” (1899)
l ”Orkidéernas historia” (1894)
l ”Skildring av Bohuslän år 1882”

Mer info: www.e-boksforlaget.se

l l Kolla in alla bilderna innan 
du börjar skriva ut.  Svärtan 
varierar mycket från teckning till 
teckning och några kanske inte 
passar för de färger du använder. 
l l Teckningarna funkar bäst 
om du skriver ut på en laser. 
Använder du en bläckstråleskri-
vare så kan linjerna bli utsmetade 
om du använder  tusch eller 
vattenfärg. 
l l Du får fritt sprida länkar till 
den här e-boken. Du får också 
ladda ner, skicka vidare och 
skriva ut den här e-boken.  Det 
enda som gör oss sura är om du 
lägger upp e-boken på din egen 
sajt och säger att det är du som 
skapat den.
l l Den här e-boken produceras 
enbart som en pdf-fil. Den görs i 
vanligt A4-format.



Bild 1. Tomma vagnar på väg till utgräfningen.



Bild 2. Uppgräfning af en gata.



Bild 3. Forum.



Bild 4. Forum.



Bild 5. Huset med den sväfvande balkongen.



Bild 6. Herculanum-porten, restaurerad.



Bild 7. Ur askan uppgräfda lik.



Bild 8. Tepidarium.



Bild 9. Atrium i Pansas hus, restaureradt.



Bild 10. Lampor af lera och brons, funna i Pompeji.



Bild 11. Väggmålning i Sirici hus.



Bild 12. Amfiteatern.


