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optager og interesserer eleverne. Alle bøger er udarbejdet, så de fagligt lever op til de pågældende fags for -
og trinmål. De enkelte bøger kan benyttes til såvel selvstændig læsning som klasseundervisning samt være

velegnede til såvel emne- som projektundervisning.
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