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Switchflip Inez van Loon Hent PDF Levi og hans venner Jim, Joep, Kath og Kees er stadig vilde med at stå
på skateboard. De har fået lov til at blive i den skaterpark, som de selv har bygget, indtil den skal rives ned.
Men de ved ikke, hvornår det bliver. Ejendomsmægleren kommer flere gange på besøg, og usikkerheden er

stor. Hvor skal de skate henne, når det ikke kan blive i lagerbygningen ved det gamle savværk?
Kammeraterne er blevet rigtig gode venner med Harry, vagabonden, der bor i en af lagerbygningerne, og de
bliver også gode venner med de to drenge Karim og Simon, der er flygtet fra Sierra Leone. Der skal afholdes
en stor skaterkonkurrence, som de alle glæder sig til. Men i mellemtiden sker der en masse dramatiske ting.
Joep brækker håndleddet, og Kath slår op med Levi. Og op af jorden ved savværket dukker pludselig både
knoglerne fra et menneske og håndgranater! “Switchflip” er anden bog i en ungdomsserie skrevet af Inez van

Loon, der henvender sig til både drenge og piger med interesse for skating og for livets små og store
vanskeligheder. Første bog i serien hedder “Skatespotting”.

 

Levi og hans venner Jim, Joep, Kath og Kees er stadig vilde med at
stå på skateboard. De har fået lov til at blive i den skaterpark, som de
selv har bygget, indtil den skal rives ned. Men de ved ikke, hvornår
det bliver. Ejendomsmægleren kommer flere gange på besøg, og

usikkerheden er stor. Hvor skal de skate henne, når det ikke kan blive
i lagerbygningen ved det gamle savværk? Kammeraterne er blevet

rigtig gode venner med Harry, vagabonden, der bor i en af
lagerbygningerne, og de bliver også gode venner med de to drenge
Karim og Simon, der er flygtet fra Sierra Leone. Der skal afholdes

en stor skaterkonkurrence, som de alle glæder sig til. Men i
mellemtiden sker der en masse dramatiske ting. Joep brækker
håndleddet, og Kath slår op med Levi. Og op af jorden ved



savværket dukker pludselig både knoglerne fra et menneske og
håndgranater! “Switchflip” er anden bog i en ungdomsserie skrevet
af Inez van Loon, der henvender sig til både drenge og piger med

interesse for skating og for livets små og store vanskeligheder. Første
bog i serien hedder “Skatespotting”.
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