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Den sultne zombie Mette Finderup Hent PDF Zok er zombie. Han er sulten. Så sulten, at han kunne spise en
hjerne. En heste-hjerne. Eller en menneske-hjerne ...

En sjov og anderledes letlæsningsbog til begynderlæsere.

De små stribede er en begynderlæsningsserie, som henvender sig til de allerførste, nye læsere. Serien
indeholder bøger på to niveauer: Et der retter sig mod de læsere, som netop har lært lydene og skal til at læse
sammenhængende tekster (ca. lix 5). Se efter den med zebraen. Og et, der retter sig mod de læsere, der kan
læse flere og længere ord, og som er i stand til at læse længere tekster (lix 8-12). Se efter den med tigeren. På
begge niveauer er typografien stor, åben og let læsbar. Bøgerne er illustrerede, så illustrationerne fungerer

som støtte for læsningen.

Denne bog har lix 9. Lettal 19.

Bogen har oplæsning af Githa Lehrmann.
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