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Aysa i simhallen Therese Alshammar boken PDF Simdrottningen Therese Alshammar barnboksdebuterar

tillsammans med den välkände illustratören Jonas Burman. I boken ”Aysa i simhallen” flyter fakta och fantasi
samman i en inspirerande berättelse om lek, vattenvana och simkunnighet. Fyraåriga Aysa älskar att vara i

simhallen. Att plaska, skvätta och doppa sig i den kluckande bassängen. Bara en sak är dumt med vatten. Att
simma. Varje gång Aysa försöker så sjunker fötterna bara till botten. Tänk om hon kunde lära sig! Therese
Alshammar delar med sig av en hemlig värld under ytan, där ljuden låter annorlunda och kroppen känns lätt
och smidig. Både text och bild genomsyras av en glädje till vatten som är svår att motstå. Man vill bara
hoppa i! I "Aysa i simhallen" får läsaren vara med om glädjen och stoltheten över att lära sig något

efterlängtat, samtidigt som berättelsen bjuder på lekfulla flytövningar att prova själv.
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