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             er 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.  

Eksempel på, hvordan over 60 % af teksten linker til tegningerne:
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Titelblad



Mor og farmor

Mia sidder i stuen og læser.

Det banker på døren!

Hun lægger bogen og siger:

Jeg åbner!

Mias far svarer ikke.

Han sidder med et billede af Mias mor.

Hun forsvandt bare en dag. Uden et ord.

Og Mias farmor kom ud for en ulykke.

Hun døde, kort efter at moren forsvandt.

På to uger mistede Mia dem begge.

Både sin mor og farmor.

BANK!
BANK!
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Faren tørrer en tåre væk.

Mia ser det, men hun siger ikke noget.

Hun savner også sin mor og farmor.

Mia åbner døren. 

Udenfor står hendes nye ven.

Den hvide heks Elvira.

Hej, Mia.
Er du klar?



Elvira lærer Mia at bruge magi.

Elvira peger op mod solen.

sol-skud

I dag øver vi i parken.

I parken,
hvorfor det?

En hvid heks 
får sin kraft 
fra solen.
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De finder et sted i parken, hvor ingen kan se dem.

„Det er det sidste, jeg kan lære dig,“ siger Elvira. 

I dag skal du lære noget svært!
Du skal bruge meget sol-kraft.

Det hedder et
’Sol-skud’.




