
Den magiske hjelm 1
Hent bøger PDF

Jan Kjær

Den magiske hjelm 1 Jan Kjær Hent PDF Den magiske hjelm er en del af Link-systemet, et læsesystem til de
børn, der netop har lært at læse og nu kan læse kortere, sammenhængende sætninger. Systemet udmærker sig
ved en unik forbindelse mellem tekst og illustrationer, således at illustrationerne giver en optimal støtte for

læsningen.

Mik er soldat i kong Neos hær.
De bedste soldater får et løve-hoved af guld på deres ærme.

De kaldes Kong Neos løver.
Mik drømmer om at blive en af Neos løver,
så kongen sender ham på en farlig prøve.

Han skal finde en magisk hjelm.
Men den har en ond magi, og Mik må kæmpe
for at nå sin drøm. En kamp på liv og død ...

Link er udviklet af Jan Kjær, der også er forfatteren bag Menneskejægeren og medskaber af den succesfulde
Taynikma-serie.
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