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Lukas Graham er navnet på en sej sanger.

Og Lukas Graham er navnet på et lige så sejt dansk band, hvor Lukas er i front.

De har lavet flere albums og har ligget nummer 2 på hit-listen i USA.

De har mange fans. Måske er du en fan?

Fagklub er navnet på en serie af fagbøger rettet mod de yngste læsere. Det er bøger om spændende personer
og emner fyldt med interessante fakta og gode historier. I serien fortælles blandt andet om Nadia Nadim,

Lukas Graham, Christopher og om at være youtuber.

Serien er inddelt efter Lix for at angive læseniveauet og sværhedsgraden.

Den danske forfatter Cecilie Bogh er oprindeligt uddannet lærer, men har efterfølgende taget en master i
børnelitteratur og arbejdet som forlagsredaktør med særligt fokus på de yngste læsere samt uddannelse. Bogh
har blandt andet udgivet en række faglitterære bøger i serien Fagklub om blandt andet "Youtubere" (2017),

"Lukas Graham" (2016) og "Marcus og Martinus" (2017).
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De har lavet flere albums og har ligget nummer 2 på hit-listen i
USA.

De har mange fans. Måske er du en fan?

Fagklub er navnet på en serie af fagbøger rettet mod de yngste
læsere. Det er bøger om spændende personer og emner fyldt med
interessante fakta og gode historier. I serien fortælles blandt andet
om Nadia Nadim, Lukas Graham, Christopher og om at være

youtuber.

Serien er inddelt efter Lix for at angive læseniveauet og
sværhedsgraden.

Den danske forfatter Cecilie Bogh er oprindeligt uddannet lærer, men
har efterfølgende taget en master i børnelitteratur og arbejdet som



forlagsredaktør med særligt fokus på de yngste læsere samt
uddannelse. Bogh har blandt andet udgivet en række faglitterære

bøger i serien Fagklub om blandt andet "Youtubere" (2017), "Lukas
Graham" (2016) og "Marcus og Martinus" (2017).
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