
Mehmet aka Momo
Hent bøger PDF

Kim Langer
Mehmet aka Momo Kim Langer Hent PDF Mehmet aka Momo er anden del af SKATERLAND - serien til alle
drenge - og piger - der interesserer sig for skateboards, løbehjul eller bmx'ere. E-bogen indeholder videoer,
hvor du kan se nogle af de tricks der bliver omtalt, ligesom du også vil få nyttige skatertips og facts. Der er
ikke længe til den nye skatepark endelig åbner. Momo og Krissy har ikke vundet navnekonkurrencen, det har
den nye dreng, Seb. Det gør ikke noget. Hans forslag var alligevel det bedste: SKATERLAND. Til gengæld
vil Momo gøre alt for at vinde åbningskonkurrencen i street og gavekortet til skaterbutikken på 1500 kr.

Derfor træner han på bænkene inde i centret, selvom man ikke må. Det går fint, indtil centervagten pludselig
slår kloen i ham. Momo slipper væk med hjælp fra Krissy og Seb, men centervagten har taget hans board! Og

hvis Momo skal have en chance i konkurrencen, er han nødt til at stå på sit eget board. Han skal ha’ det
tilbage! Og konkurrencen er i morgen.
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