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Vejen mod stjernerne Jens Peder Larsen Hent PDF "– Det gælder om at beregne det hele rigtigt, hvis man skal
flyve ved hjælp af egen muskelkraft. Det vigtigste er vingernes overflade. De skal konstrueres således, at der
ikke dannes lufthvirvler, der bremser farten og leder luftstrømmen i en forkert retning. De luftstrømme der for

eksempel dannes under den yderste del af vingerne er omvendt proportionale med...

– Kenneth, sagde Henriksen blidt og klappede ham på hovedet. – Du skal læse om orientering og ikke
drømme om at flyve. Hold begge ben på jorden."

Men 13-årige Kenneth kan ikke blive på jorden. Han forsømmer skolen, drømmer om at bygge sin egen
pedaldrevne flyvemaskine og om at blive som sin fantasioldefar ...

Jens Peder Larsen (f. 1952) er børne- og ungdomsbogsforfatter. Han debuterede med "Den er dupra!" (1984)
og er siden blevet kendt for sine realistiske historier fra provinsen, som fx "Paradistræet", "En loppe kan også

gø" og "Brønden".

 

"– Det gælder om at beregne det hele rigtigt, hvis man skal flyve ved
hjælp af egen muskelkraft. Det vigtigste er vingernes overflade. De
skal konstrueres således, at der ikke dannes lufthvirvler, der bremser
farten og leder luftstrømmen i en forkert retning. De luftstrømme der
for eksempel dannes under den yderste del af vingerne er omvendt

proportionale med...

– Kenneth, sagde Henriksen blidt og klappede ham på hovedet. – Du
skal læse om orientering og ikke drømme om at flyve. Hold begge

ben på jorden."

Men 13-årige Kenneth kan ikke blive på jorden. Han forsømmer
skolen, drømmer om at bygge sin egen pedaldrevne flyvemaskine og

om at blive som sin fantasioldefar ...

Jens Peder Larsen (f. 1952) er børne- og ungdomsbogsforfatter. Han
debuterede med "Den er dupra!" (1984) og er siden blevet kendt for
sine realistiske historier fra provinsen, som fx "Paradistræet", "En

loppe kan også gø" og "Brønden".
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