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Nattergalen Rosie Dickins Hent PDF Kejseren af Kina elskede at høre den lille brune nattergal synge. Men en
dag fik han en gave - en sangfugl, der var lavet af guld og rubiner. Kejseren blev meget glad og glemte helt

den lille brun fugl. Hvad skete der med den?

Letlæsning - Lix 14.8 (ml=7.3 lo=7.5)

FLACHS - FØRSTE LÆSNING er en serie henvendt til begynderlæsere. Det kræver træning at blive en god
læser – og det skal være sjovt og underholdende at læse. Det er vores håb, at bøgerne i denne nye serie kan
bidrage til dette.Hver bog er på 48 sider og indeholder en historie, der er læseteknisk bearbejdet, så den er
lettilgængelig for børnene. Igennem hele bogen er der humoristiske farveillustrationer, der understøtter

læsningen. Historierne i denne nye serie vil være velkendte for mange børn, da der er tale om bearbejdede
genfortællinger af ældre historier.
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