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Den næste historie i serien De dødes hotel har set dagens lys og Bodil El Jørgensen har skrevet et veloplagt
og sjovt gys.

Det er jo sådan, at Magnus har det sejeste fritidsjob på et gammelt hotel. Magnus er glad for sit job på de
dødes hotel. Selvom hotellets gæster er spøgelser. Han har næsten vænnet sig til de uhyggelige bankelyde

oppe fra gangen med værelser. Men en dag bliver han bedt om at tage sig lidt ekstra af spøgelset på værelse 4
og så sker der ting og sager, som Magnus slet, slet ikke kunne forudse!

De dødes hotel er en spændende serie til de læsere, som er i udviklingsfasen sikker læsning og har behov for
at læse rigtigt meget på det niveau, de mestrer. Hvis man sammenligner læsning med at lære at cykle, så er
det på dette niveau, eleven har fundet balancen og har behov for masser af kilometer i benene for at blive

sikker. Det er altså nu, der skal laves “kilometerlæsning".

Serien om De dødes hotel udgivet som Læs løs 8 og har en lix på 19.
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