Anmeldelse af 3 nye læse-let bøger.
Det er fuldstændig fantastisk, at der findes et stort udvalg af let-læse bøger på forskellige sværhedsgrader
og med emner, der er så varierede, så man med sikkerhed kan finde noget for enhver smag.
Det er en god idé, at nogle af bøgerne findes i en serie. Det kan på en god måde være med til at motivere
børnene til at gå i gang med den næste bog i serien.
Det at have en ”rigtig" bog i stift indbinding i hånden, giver også børn en god fornemmelse.
Forskellige illustratorer har hver sin måde og streg til at levendegøre en tekst på.

Grete Sonne

Fifi og Luis
Fifi og Luis får gys
Illustreret af Pernille Lykkegård
Elysion 2016
pris: 89 kr.
Lix 3,6 , lettal 11
læsepædagogisk behandlet af forfatteren.
Ud af en serie på 8 bøger.
To børn er ved at klæde sig ud til haloween. De skal lige finde ud af, hvad de skal
sige, når de ringer på hos folk.
Og så ser vi et skelet og en heks i fuld udklædning, parate til at kime dørklokker og bede om slik.
Det første sted de ringer på, går det godt og de får slik.
Det næste sted lyder det som en ulv. Det gør begge børn meget bange, så nu vil de hjem.
Der er mor klar med suppe. Men børnene vil kun have suppe med “guf" og ikke med “gys."
Tegningernes lidt “skæve streg” viser med al tydelighed de glade børn og de bange børn, hvilket gøres på
en måde, så man ikke er i tvivl om, hvilken sindsstemning børnene er i. Så man kan også snakke følelser ud
fra tegningerne
Det er dejligt, at man på så få sider kan fortælle en historie med et indhold, som mange børn kender til. Tro
mig - børnene læser bogen i et stræk. I og med at der er tænkt læsepædagogiske tanker, så vil nybegyndere
kun læse bogen uden vanskeligheder.

Jørn Jensen

Jeppe til ude-kamp
illustreret af Michael Pedersen
Elysion 2016
pris:105 kr.
LIx 5,2 lettal 15.
Ud af en serie på 4 bøger
"Jeppe til ude-kamp” har en fremadskridende handling fortalt i
hovedsætninger.
Samtidig er der nogle problemstillinger, der skal løses og som drengene på fodboldholdet klarer på en fin
måde.
Det kan også lægge op til samtale, da børnene griner på en venskabelig måde, da Jeppe låner en
fodboldtrøje, der er for kort til ham.
Da selve fodboldkampen er overstået, skal der uddeles en fidusbamse, og den bliver ikke givet til Jeppe, der
scorer begge mål, men til Emil, der lånte sin bluse ud, så han kunne komme med på holdet og spille. Så
bogen handler også om at være en god og hjælpsom kammerat.
Det er en bog som læse-begynderen flyver igennem på grund af emnet, problemfelterne og deres løsning.
Tegningerne understøtter handlingen på en god måde, om end jeg ikke er helt vild med ansigterne.

Per Østergaard

Frede
illustreret af Lars Samsøe
Elysion 2016
pris:110 kr.
Lix 7 Lettal 17
pris: 110 kr.
Jeg vil starte med at se på tegningerne, som jeg finder så inspirerende. Billedet af
den lille by med havn giver samtalestof. Det gør de to umage personer Frede og
Farid også. Lille og tyk og høj og tynd med let læste ansigtsudtryk.
Bogen starter med muntre farver, men skifter til sort og mørkeblå, da det bliver uhyggeligt. Historien
handler om en mand, der redder en hval, hvorefter hvalen redder manden.
Bogen har en naturlig og en overnaturlig del. Uden på nogen måde at være patetisk, så handler den om at
hjælpe andre. Bogen ender med, at fiskeren og hvalen mødes hvert nytår ude på havet for at tale om, hvad
der er sket i det forløbne år.
Der er læsestof, der fanget interessen, illustrationerne lægger op til en god samtale og som samtidig er en
fryd for øjet.
En dejlig bog.
Birgitte Franck

