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Og så ser de søde ud.
Men hvad synger de om? Og hvad er deres store drøm?

Det kan du læse om her i bogen.

Bogen om Marcus og Martinus er en mini-biografi om de populære norske drenge, der vandt den norske
udgave af MGP for år tilbage. Drengene er meget populære og følges af danske børn via youtube og andre

sociale medier.
Den har et lix-tal på 17 og er udstyret med alt, hvad en fagbog skal indeholde af tal, faktabokse og fotos.

Bogen kan læses af lyst eller indgå i forløb om idoler og store drømme.

Bøgerne i serien "Jeg læser" skrives blandt andet af erfarne forfattere, men nye forfattere kommer også til.
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 er der gratis lærervejledning og opgaver. Her kan man også læse en præsentation  af

forfatterne samt læse mere om serien og de kommende titler.
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