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SKATERLAND - en serie til alle 8-12 årige, der interesserer sig for skateboard, løbehjul og BMX. Bøgerne er
illustreret med QR-koder, som linker til videoer, tips og facts om de tricks, der omtales i historien. Der er ikke

længe til SKATERLAND endelig åbner, og Momo har tænkt sig at sætte alt ind på at vinde
åbningskonkurrencen i street og gavekortet på 1.000 kr. til den nye skatebutik. Det har løbehjuleren Seb også,
og da Momo pludselig bliver skyld i, at Seb mister sit løbehjul, må han sætte alt på spil for at skaffe ham et
nyt. Pressen skrev: »De første to bind udkommer på kronprinsens fødselsdag, og de vil helt sikkert blive læst
med interesse af de drenge (og piger?) der skater rundt på byens ramper, fortove og gågader … [Skaterserien]
har et fængende sprog, hvor man som skater kan føle sig på hjemme(skater)bane, men hvor konflikterne og
kammeratskabet vil være vedkommende for alle. Kim Langer har helt styr på fagsproget (det er tjekket med
Nicky Guerrero, Danmarks første pro-skater).« - Bodil Christensen, Nordjyske »Skaterland-bøgerne handler
først og fremmest om at skate. Der er masser af detaljer om trick og teknik, og Forfatteren Kim Langer lægger
endda små demofilm på YouTube som ekstra krydderi til bogen. Men det er også en spændende historie i sig
selv. Nogle vil sige, at bøgerne kun er for skater-drenge, men det passer ikke. Der er mange piger, som vil
være glade for at springe ind i Skaterland.« - Frederikke Winther, Weekendavisen »Lækker skaterbog som
kan nydes uanset om du er til løbehjul eller board! … et hæsblæsende tempo og en spændende handling, gør
disse bøger til en oplagt gaveide/oplevelse for alle piger og drenge (og også nogle voksne).« ******** -
Boggnasker.dk »Rigtige drengebøger er lidt af en sjældenhed, hvorimod pigebøger findes i overflod i

kombination med unisex-bøger. Men med skaterserien ’Skaterland I og II’ har Kim Langer ramt en niche,
hvor publikummet er typer med attituder.« ***** - Helle Kastholm, Ekstra Bladet »To fine bøger til

målgruppen.« - Torben Bråe Olesen, Lektør »Er du vild med at skate så er serien Skaterland lige noget for
dig. Bogen er spændende og fyldt med masser af action og fede tricks. Og ved hjælp af QR-koder forrest i
hvert kapitel kan man se alle de fede tricks på smartphone, iPad eller iPod Touch. En rigtig drengebog.«

***** - Palles Gavebod »En god fortsættelse især for drenge, som interesser sig for skateboard. Nutidigt sprog
og tidssvarende handling.« - Bodil Hejsvig, Dagbladet Ringkøbing-Skjern
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tips og facts om de tricks, der omtales i historien. Der er ikke længe
til SKATERLAND endelig åbner, og Momo har tænkt sig at sætte alt
ind på at vinde åbningskonkurrencen i street og gavekortet på 1.000
kr. til den nye skatebutik. Det har løbehjuleren Seb også, og da
Momo pludselig bliver skyld i, at Seb mister sit løbehjul, må han

sætte alt på spil for at skaffe ham et nyt. Pressen skrev: »De første to
bind udkommer på kronprinsens fødselsdag, og de vil helt sikkert
blive læst med interesse af de drenge (og piger?) der skater rundt på
byens ramper, fortove og gågader … [Skaterserien] har et fængende
sprog, hvor man som skater kan føle sig på hjemme(skater)bane,
men hvor konflikterne og kammeratskabet vil være vedkommende
for alle. Kim Langer har helt styr på fagsproget (det er tjekket med
Nicky Guerrero, Danmarks første pro-skater).« - Bodil Christensen,
Nordjyske »Skaterland-bøgerne handler først og fremmest om at
skate. Der er masser af detaljer om trick og teknik, og Forfatteren
Kim Langer lægger endda små demofilm på YouTube som ekstra

krydderi til bogen. Men det er også en spændende historie i sig selv.
Nogle vil sige, at bøgerne kun er for skater-drenge, men det passer
ikke. Der er mange piger, som vil være glade for at springe ind i
Skaterland.« - Frederikke Winther, Weekendavisen »Lækker

skaterbog som kan nydes uanset om du er til løbehjul eller board! …
et hæsblæsende tempo og en spændende handling, gør disse bøger til
en oplagt gaveide/oplevelse for alle piger og drenge (og også nogle
voksne).« ******** - Boggnasker.dk »Rigtige drengebøger er lidt af
en sjældenhed, hvorimod pigebøger findes i overflod i kombination
med unisex-bøger. Men med skaterserien ’Skaterland I og II’ har
Kim Langer ramt en niche, hvor publikummet er typer med

attituder.« ***** - Helle Kastholm, Ekstra Bladet »To fine bøger til
målgruppen.« - Torben Bråe Olesen, Lektør »Er du vild med at skate
så er serien Skaterland lige noget for dig. Bogen er spændende og

fyldt med masser af action og fede tricks. Og ved hjælp af QR-koder
forrest i hvert kapitel kan man se alle de fede tricks på smartphone,
iPad eller iPod Touch. En rigtig drengebog.« ***** - Palles Gavebod

»En god fortsættelse især for drenge, som interesser sig for
skateboard. Nutidigt sprog og tidssvarende handling.« - Bodil

Hejsvig, Dagbladet Ringkøbing-Skjern

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://trustpages.bid/blog.php?b=Skaterland 2 - Mehmet aka Momo&s=euro1

