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Nogle slanger er giftige. Andre kvæler deres bytte. Der er også slanger i Danmark. Her i bogen kan du læse
om slanger. Slanger er en ny titel i TURBINEs serie af letlæste fagbøger “Jeg læser. Bogen om Slanger har et
lix-tal på 18 og er udstyret med alt, hvad en fagbog skal indeholde som fx flotte fotos, faktabokse, simple
grafer og registre. Bøgerne kan læses af lyst og indgå i forløb om faglig læsning i grundskolen. Bøgerne i
serien Jeg læser skrives af de erfarne forfattere Peter Bejder, Asker Hedegaard Boye, Per Straarup
Søndergaard 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.
Sørensen & Kofoed A/S er i dag den førende grossist i Danmark inden for hydraulik, slanger samt alle former
for gummivarer. M. Underorden. Nu lanceres næste. 3,740. Vi sender varer til hele landet. Oticon er
billigste leverandør, og du kan. M. IPC AS skal være kundens førstevalg som komplett leverandør/montør av
rør, slanger og ledningskomponenter til industrien Amgros og Danske Regioner har efter udbud fundet en ny
leverandør af dine høreapparatbatterier for de næste fire år. Oticon er billigste leverandør, og du kan. Vi
sender varer til hele landet. T. IPC AS skal være kundens førstevalg som komplett leverandør/montør av rør,

slanger og ledningskomponenter til industrien Amgros og Danske Regioner har efter udbud fundet en ny
leverandør af dine høreapparatbatterier for de næste fire år. Kjempeutvalg av slanger og annet tilbehør til
Miele støvsugere.
Underorden. M. De er en suksessrik gruppe med over 3 600 arter, og. Nu lanceres næste.

