Nu følger 2. bog i serien om den magiske verden
på den anden side af Grænseskoven.
EN ADVENTURESERIE TIL DE YNGSTE LÆSERE

NYHEDEN
En ny fantasy fortælling til børn i alderen 7-10 år
Velkommen til 2. bog i serien om den eventyrlige og magiske verden på den anden side af Grænseskoven.
Bogen kan også læses uden kendskab til den første bog, Feprinsessens Magiske Lykkeamulet, da bogen indledes med
en kort forhistorie. Her følger endnu en læs-let fantasy-bog til børn, som interesserer sig for fantastiske eventyr.
Der er læsning til mange timer, alene eller sammen med andre, da bøgerne også lægger op til børnefilosofiske
samtaler om livets store følelser, værdier, adskillelse og sammenhold.

HANDLINGEN
Venskaber, mod og magi
I Regnbuedalens Hemmelige Spejl følger vi en gruppe børns rejse på jagt efter en livsnødvendig, helbredende eliksir.
De store følelser får plads og mærkes, mens farerne lurer, og spændende opgaver udforskes. Endnu et stort eventyr
folder sig ud med fantasifulde væsner, dybe venskaber, regnbuemagi og vidunderlig livsvisdom i børnehøjde.

MOTIVATION & LÆSEGLÆDE
Bøger skal give børn lyst til at læse – hver dag
Bøgerne om Regnbuedalen og dens fortryllende magi inviterer læseren ind i spændende og motiverende læseoplevelser.
Vi ønsker at sætte aftryk i børns indlevningsevne, mens de udvikler sig og udfolder deres fantasi.
Vores signatur er, at handlingen skal være medrivende, kapitlerne overskuelige, billederne fængende og den
pædagogiske læsevenlighed i top.
Glæd jer! Børn og forældre til børn i alderen 7-10 år.
Med Regnbuedalens Hemmelige Spejl åbner vi op for endnu en udviklende fantasy-bog for de yngste læsere.
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HVORFOR HAR DU SKREVET
REGNBUEDALENS HEMMELIGE SPEJL
Jeg elsker eventyr og fantasi, og jeg elsker at dele den med børn.
Børns fantasi er levende og konstant i udvikling. Denne særlige bog er skrevet sammen med mine børn, med Bastian
på 10 år som medforfatter og med Sophia på 14 år som illustrator. Det har været den smukkeste gave at folde endnu
en magisk rejse ud, - til børn og sammen med børn. Lige præcis denne kombination skaber en magisk dybde i bøgerne,
som børn mærker med det samme.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?
Det er helt sikkert børn i skolealderen, som selv lige er begyndt at læse.
Fortællingen er til både drenge og piger, - og til bedsteforældre og forældre.
Jeg har taget udgangspunkt i mine egne børns ønsker. De er vokset op med fortællingerne fra denne verden,
og det er dem, som nu inviterer andre børn ind i fantasien.
Mine børn deler min store interesse for magi, og gerne igennem medrivende læs-selv bøger. Det har vi skabt i dette
univers. Vi har videreudviklet fortællingerne sammen, og står nu klar med endnu en let læselig adventure bog.

HVAD SKAL BØRN HAVE UD AF AT LÆSE
REGNBUEDALENS HEMMELIGE SPEJL?
Jeg ønsker at give børn en oplevelse af stolthed og selvtilfredshed ved at kunne læse adventure historier for dem selv,
naturligvis også gerne sammen med en voksen. Magien skal være for alle – og her folder den sig ud i et letlæseligt
børnesprog, hvor alle kan være med.

HVAD ER DINE PLANER FOR SERIEN?
Vi har fra starten af haft planer om en serie på tre bøger. Nu er de to første allerede ude, og den tredje vil blive endnu
en magisk bog med opsamling af universet, med troldomsremser og hverdagsmagi til alle de børn, som har læst med.
Den tredje bog i serien vil blive en opdagelsesrejse ind i universet, hvor barnet som læser med, selv vil blive
hovedpersonen. Det glæder vi os også til at folde ud.

OM FORFATTEREN
Sussanne Wexø er indehaver af Forlaget Life Books, hvor hendes vision er at skabe innovative levende
bøger. Bøger til livet, som inspirerer til at dykke ind i en personlig, nuanceret, fantasifyldt og kreativ
verden. Life Books udgiver på denne baggrund både fag- og fiktionsbøger til børn, unge og voksne.
Sussanne Wexø er uddannet pædagog, terapeut, coach og NLP Master med speciale i indre velvære
og dybdegående visualiseringer. Hun er især kendt for at udbrede mindfulness i skolerne og
tilbyder skønne guidede meditationer og mindfulde historier, som børn og forældre elsker at lytte
til. Yderligere har hun skabt en række udviklingskort til børn, unge og voksne, som hjælper dem
med at sætte ord på følelser og begreber.
Sussanne Wexø er kendt fra de populære radioprogrammer Radiorådet og Mærk Værten på
Radio24syv. Samtidig står hun bag det innovative og meget personlige uddannelseskoncept
LIFE MASTERY, som tilbyder professionelle uddannelser inden for personligt lederskab,
mindfulness og coaching.

Kontakt Sussanne Wexø direkte på telefon: 2726 5851 eller mail: sussanne@sussannewexoe.dk

