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Han skal sidde i kørestol i et halvt år.
Ikke spor sjovt, når man elsker fodbold.

Men måske kan Anton og de andre venner hjælpe ham?

Anton – Målmand på hjul er en sød og letlæst bog om at være en god kammerat. 

Bøgerne om Anton er en serie blandt Billebøgerne, som er skrevet af erfarne forfattere. Billebøgerne findes i
forskellige sværhedsgrader henvendt til børn i indskolingen fra 0. til 3. klasse.

Bag Anton-serien står, foruden forlaget, forfatteren Per Straarup Søndergaard og illustratoren Rasmus Jensen.
Historierne er udformet i et enkelt sprog, og illustrationerne understøtter forståelsen af teksterne – og virker

befordrende på læselysten. Desuden har pædagogisk konsulent Lis Pøhler udarbejdet en generel
lærervejledning til serien, ligesom hun producerer elevopgaver til hver titel blandt Billebøgerne.

Lærervejledning og elevopgaver til hver titel i serien er at finde som gratis download-materiale på
Billebøgernes hjemmeside, hvor opgaverne også kan udfyldes direkte på siden og printes eller sendes via e-

mail.

Billebøgerne er bøger, barnet selv kan læse. Hver serie har sin egen gennemgående hovedperson og sit eget
univers. Der er tre sværhedsgrader fra lix 4 til 11, som illustreres af en, to eller tre biller på bøgerne.

Anton-serien har tre biller.
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