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Als Lukas In CS-GO verschwand Dorte Stangholm Jakobsen Hent PDF Lukas er så optaget af et
computerspil, at han til sidst forsvinder ind i spillet.

Bogen arbejder med temaet digital dannelse. Temaet forholder sig nysgerrigt til viden om og
holdningsdannelse til børn- og unges viden om, samt brug brug af digitale medier. På hjemmesiden findes

bogen i en dansk udgave, her ud over kan der på hjemmesiden downloades gratis undervisningsmateriale. Der
medfølger desuden en lydfil til bogen, som kan udvikle udtale og hjælpe læsesvage elever med at få en god

læseoplevelse.

Frilæsningsbøgerne i Cafe-serien er niveaumæssigt opdelt i en gul (lix 7-8), en rød (lix 8-10) og en lidt
sværere blå (lix 12-15) serie. Indholdsmæssigt er bøgerne til en vis grad opdelt i tøse- og knejteemner med

temaer hentet fra unges hverdag: fester, pc, chat, mobiler, venskaber, sorger og bekymringer mm.

Als Lukas in CS-Go Verschwand tilhører blåt niveau i Cafe serien.
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