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Kom igen, Felina Kirsten Sonne Harild Hent PDF Den elleveårige springgymnast, Felina, er efter
sommerferien rykket op på opvisnings- og konkurrenceholdet. Men til en af de første træningstimer med det
nye hold, får hun den triste besked, at der måske alligevel ikke er plads til hende på holdet. Fra den ene dag
til den anden brister alle hendes store drømme, hendes selvtillid og ikke mindst forholdet til veninderne, som
hun har sprunget med i mange år. Men pludselig kommer der hjælp fra en uventet kant. Et helt anderledes,
sjovt blandet hold tilbyder hende en plads. Felina genvinder sin styrke og glæde ved at springe, og får efter

lidt tid muligheden for at komme stærkt igen.

Spørgsmålet er, om hun vil?

Kom igen, Felina! er bind 1 i Kirsten Sonne Harilds nye serie om springgymnastik, FlikFlak. Serien er
illustreret af Jan Solheim

 

Den elleveårige springgymnast, Felina, er efter sommerferien rykket
op på opvisnings- og konkurrenceholdet. Men til en af de første
træningstimer med det nye hold, får hun den triste besked, at der

måske alligevel ikke er plads til hende på holdet. Fra den ene dag til
den anden brister alle hendes store drømme, hendes selvtillid og ikke
mindst forholdet til veninderne, som hun har sprunget med i mange
år. Men pludselig kommer der hjælp fra en uventet kant. Et helt
anderledes, sjovt blandet hold tilbyder hende en plads. Felina

genvinder sin styrke og glæde ved at springe, og får efter lidt tid
muligheden for at komme stærkt igen.

Spørgsmålet er, om hun vil?

Kom igen, Felina! er bind 1 i Kirsten Sonne Harilds nye serie om
springgymnastik, FlikFlak. Serien er illustreret af Jan Solheim
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