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Tin-soldaten Russel Punter Hent PDF Tom bliver glad, da han får en æske tin-soldater til sin fødselsdag. Men
han ved ikke, at de bliver levende, når han er faldet i søvn! Det varer dog ikke længe, før en af soldaterne får
store problemer. Det kan du læse om i denne gendigtning af H.C. Andersens eventyr om den standhaftige tin-
soldat. Lettal 14. 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
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 serie vil være velkendte for mange børn, da der er tale om bearbejdede
genfortællinger af ældre historier.1-3. kl.
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