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her? Hver dag stiller dronningen dette spørgsmål til sit spejl. Men en dag får hun et svar, hun ikke kan lide,
og Snehvide må flygte for livet. Alt synes tabt, men så møder hun ikke én, men syv redningsmænd. FLACHS
- FØRSTE LÆSNING er en serie henvendt til begynderlæsere. Det kræver træning at blive en god læser – og
det skal være sjovt og underholdende at læse. Det er vores håb, at bøgerne i denne serie kan bidrage til dette.
Hver bog er på 48 sider og indeholder en historie, der er læseteknisk bearbejdet, så den er lettilgængelig for
børnene. Igennem hele bogen er der humoristiske farveillustrationer, der understøtter læsningen. Historierne i

denne serie vil være velkendte for mange børn, da der er tale om bearbejdede genfortællinger af ældre
historier.
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