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supplement til danskundervisningen i indskolingen. Gys til de mindste Den veletablerede forfatter Marie

Duedahl har skrevet en finurlig, sjov og uhyggelig historie til de første læsere. Asta og Hugo sidder og ser tv,
men hvad er det? Der er larm fra stuen. Det er en tyv. Han stjæler ting fra Asta og Hugo. Næste dag ser Asta
og Hugo tyven på gaden. Asta er hurtig og tager et billede, men det ser tyven. Asta og Hugo må gemme sig,
men hvor? I huset hvor Den Grå Mand bor. Bogen er sjovt og karikeret tegnet af Jørn Villumsen, som giver
bogen det helt rigtige udtryk. Grøn Læseklub Den Grå Mand er udgivet i serien Grøn Læseklub, som er for
de yngste læsere fra 5 år. Bøgerne indeholder mange lydrette og lydnære ord, og der er fokus på korte, enkle
sætninger og hyppige gentagelser. Læseniveauet er til tidlig læsning, læseløft og læseindsats. Alle bøgerne i

serien er i hardcover, så man for fornemmelsen af en rigtig bog. Hvis bogen skal bruges i
undervisningssammenhæng, findes der læsesforståelsesopgaver der gratis kan downloades på

www.laeseklub.alinea.dk.
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