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My til bal Marie Duedahl Hent PDF Forlaget skriver: I bogen My til bal fortæller forfatteren, Marie Duedahl,
om et eventyrligt bal på slottet. Men er det mon et rigtig bal, My er med til, eller er det bare en drøm? Anne
Godsk har illustreret den nervepirrende letlæsningsbog i en realistisk rokokostil, som kendes fra eventyrene.

Om bogen:
My til bal.
My er på tur.

Mor og far er med.
De skal bo på et fint slot.

Nu er det nat.
My står op.
Der er et bal!

Bogen om My hører til i lydret [2] kategorien.
Lydret er TURBINE forlagets serie med lydrette bøger til de mindste læsere i 0. og 1. klasse. Serien er opdelt

i fire niveauer alt efter sværhedsgrad. Illustrationerne støtter læsningen optimalt og stimulerer børnenes
læselyst. Bøgerne henvender sig til alle læsere inden for målgruppen, men der er især tænkt på at inddrage
drengenes interesser i bøgernes univers. Læs mere på seriens hjemmeside, læslydret.dk, hvor der også findes

lærervejledninger og elevopgaver.
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