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labyrint for Kong Minos. Her skal uhyret Minotaurus spærres inde. Men en dag bliver de hentet af Kong

Minos’ soldater ... DigiLæs Videre-serien er tilrettelagt til selvstændig læsning fra ca. 10 år eller til
højtlæsning fra 6 år. 23 sider – lix 18. DigiLæs Læs med lyd-bøgerne giver med QR-koden læseren mulighed
for at få lydstøtte til sin selvstændige læsning. Scan QR-koden med en smartphone eller tablet med kamera og
hør oplæsning af historien. Lange og mindre almindelige ord: stævner, arkitekt, labyrint, utålmodigt, slow-
motion, passerer, brølende, dødstille Andre ord eller vendinger som kan være svære: Kreta, vogter, Hellas,
angst, sørger for, spejder, genial, voks, jubler, landskab, smelte, gnist, blusser, ildfugl, evne, genlyd, rædsel,

tung om hjertet, frihed, føre slægten videre, bitter ensomhed.

 

Ikaros og hans far, Dædalus, bygger en labyrint for Kong Minos. Her
skal uhyret Minotaurus spærres inde. Men en dag bliver de hentet af
Kong Minos’ soldater ... DigiLæs Videre-serien er tilrettelagt til
selvstændig læsning fra ca. 10 år eller til højtlæsning fra 6 år. 23
sider – lix 18. DigiLæs Læs med lyd-bøgerne giver med QR-koden
læseren mulighed for at få lydstøtte til sin selvstændige læsning.

Scan QR-koden med en smartphone eller tablet med kamera og hør
oplæsning af historien. Lange og mindre almindelige ord: stævner,
arkitekt, labyrint, utålmodigt, slow-motion, passerer, brølende,
dødstille Andre ord eller vendinger som kan være svære: Kreta,
vogter, Hellas, angst, sørger for, spejder, genial, voks, jubler,

landskab, smelte, gnist, blusser, ildfugl, evne, genlyd, rædsel, tung
om hjertet, frihed, føre slægten videre, bitter ensomhed.
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