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En vovehals gør noget farligt. Det kan være højt oppe eller dybt nede. Måske dør han eller hun af det. I bogen
kan du læse om berømte vovehalse. Denne bog har et lix-tal på 19 og er udstyret med alt, hvad en fagbog skal
indeholde som fx flotte fotos, faktabokse, simple grafer og registre. Denne og de øvrige bøger i faktaserien Jeg
læser er velegnet til børn, der skal lære at læse eller lige har lært det. De kan læses af lyst og indgå i forløb om
faglig læsning i grundskolen. Bøgerne i serien skrives af de erfarne forfattere Peter Bejder, Asker Hedegaard
Boye, Per Straarup Søndergaard, Ida Knudsen, Tommy Heisz og Sara Ejersbo Frederiksen. Grafisk designer
Ole Steen leverer seriens farverige udtryk, der gør fagbøgerne spændende for eleverne samtidig med, at de
indeholder alt, hvad der kræves af genren. På seriens hjemmeside www.jeglæser.dk er der gratis
lærervejledning og opgaver. Her kan man også læse en præsentation af forfatterne samt læse mere om serien
og de kommende titler. Jeg læser-bøgerne kan også læses digitalt på www.læsemaskinen.
dk – det kræver abonnement.
Book nu. Vi byder på et væld af oplevelser for store og små. (Se undermenu) Der er som altid mange
spændende tilbud, som spænder vidt. Bornholms største havnefest med masser af musik og underholdning Så
er programmet for foråret 2018 klar. Billeje til unge under 25 bliver nogle steder belagt med et ekstra gebyr
på knap 150 kroner per dag. Specielt skal nævnes vore to nye hold Babysvømning og Waterstunts. Prøv de
fortryllende forlystelser og oplev de Fede Fredagskoncerter. Spil sjove Adventure-spil online på SpilXL.
Billeje til unge under 25 bliver nogle steder belagt med et ekstra gebyr på knap 150 kroner per dag. dk. Der er

masser af aktiviteter for børn på Mallorca. Der er masser af aktiviteter for børn på Mallorca. I vandlandet
Aqualand er der oplevelser for … Velkommen til Tivoli Friheden. Her finder du den største samling gratis
Adventure spil til hele familien.
Byen har kilometerlange sorte sandstrande, som byder på sol, badning og afslapning, alt imens
underholdningen leveres af … Billigste danske biludlejning på nettet.
Her får du et fartfyldt vandland, Middelhavets største pool på 10. Her finder du den største samling gratis
Adventure spil til hele familien. loppesamleren. Nazars absolut mest populære hotel. Stel og service fra Bing
& Grøndahl kan findes her. Der er masser af aktiviteter for børn på Mallorca. Det gigantiske vandland
Aqualand på Tenerife ligger bare 5 minutters kørsel fra Playa de las Americas.

