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En spännande serieroman om kod, programmering och datalogiskt tänkande Älskar du dataspel? Vill du lära
dig programmera? Då behöver du lära dig datalogiskt tänkande, eller "computational thinking", tankesättet
som är grunden för att förstå koden och programmen som styr våra digitala liv. Första boken om Curly
Bracket är både en grafisk roman och en faktabok. I en framtid där datorer och kod styr allt har företaget
Corpuratus total kontroll. Genom ett nagelbitande äventyr introduceras läsaren till principer och övningar
inom datalogiskt tänkande - och förbereds till att själv börja koda i vilket programspråk som helst.Vem har
makten i en digitaliserad värld? I en framtid där datorer och kod styr allt, har företaget Corpuratus total
kontroll. Curly Bracket går på en av Corpuratus internatskolor. Hon drömmer om att bli en av företagets
kodare, och äntligen har hon chansen att få göra Slutprovet, en serie tester som avgör hennes framtid. Curly är
en av internatets mest begåvade elever. Men precis när hon har sin dröm inom räckhåll händer något som
förändrar hennes liv för alltid ...Curly ställs inför ett avgörande val som blir starten på ett livsfarligt äventyr.
Tillsammans med Pascal, en annan av eleverna vid internatet, måste Curly göra sitt yttersta för att överleva i
en värld styrd med järnhand av Corpuratus.
Curly Bracket - Den gömda koden är en serieroman som utspelar sig i en dystopisk värld. Det är också en
faktabok där läsaren introduceras till principer och övningar inom datalogiskt tänkande, ett tankesätt som är
grunden för att lära sig programmera och som idag anses lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna.

De utmaningar och problem som Curly och Pascal lyckas lösa finns förklarade i en faktadel om datalogiskt
tänkande i slutet av boken. Läs mer på www.curlybracket.se. Varför är datalogiskt tänkande viktigt?
Datalogiskt tänkande är ett verktyg för att lära sig tänka i datavetenskapliga termer och få en förståelse för
programmeringens principer. Det är ett sätt att bygga en bro mellan den fysiska och den digitala verkligheten.
Det handlar om att formulera och bryta ner problem och lära sig förstå strukturen bakom den teknik vi
använder dagligen.Enligt en rapport från EU-kommissionen kommer Europa att sakna en miljon
programmerare om fem år. I USA anses "computational thinking" vara lika viktigt som att lära sig att läsa,
skriva och räkna, och i många länder världen över, exempelvis England, Tyskland och Finland, har man infört
programmering i läroplanen. Det har inte vi.För att vara delaktig i en digital värld måste man förstå hur den är
konstruerad. Allt från sökmotorer och operativsystem till appar och dataspel fungerar enligt samma principer
och följer samma logiska lagar.
Kod och programspråk utgör infrastrukturen och spelreglerna i vårt moderna samhälle. Grunden för att förstå
dessa finns i datalogiskt tänkande. Det handlar alltså inte bara om att skapa spel och appar - utan om att förstå
de principer och verktyg som styr allt fler delar av våra liv. "Spän-nan-de och fängs-lan-de.
En in-ter-ak-tiv bok av an-nor-lunda slag!" Karin Aderberg, Skånska Dagbladet Illustratör: Peter Bergting
Serieromanen Curly Bracket – Den gömda koden ges nu ut i USA efter en lyckad kickstarterkampanj initierad
av författarna Johan Wendt och Tor Moström. Alltid låga priser & snabb leverans Ta Reda På Curly Bracket
Den Gömda Koden På Smarter. – Det är 200 barn som får. Curly Bracket är en utbildningsplattform för dig
som vill lära dig mer om programmering. Curly Bracket går på en av. Dystopisk framtid med.
Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad. Den föräldralösa Curly Bracket
växer upp i en dystopisk värld där. – Det är 200 barn som får. Köp boken Curly Bracket. En lättläst
pusseldeckare om en smart tjej som måste spela sig till frihet. Alltid låga priser & snabb leverans Ta Reda På
Curly Bracket Den Gömda Koden På Smarter. 2017-11-13 · Mängder med barn ratas när kalasinbjudningar
skickas ut. Vill du lära dig. Curly Bracket är en utbildningsplattform för dig som vill lära dig mer om
programmering. Sidor. Vill du … Söker du efter 'Curly Bracket: Den gömda koden' av Johan Wendt. – Det
är 200 barn som får.
– Det är 200 barn som får. I uppföljaren till 'Den gömda koden' fortsätter kampen mot Corpuratus förtryck.
Nu har Johan Wendt ordnat ett jättekalas på Kungliga Operan.

