Kirsten
Sonne Harild
Forfatteren
fortæller gerne om
Skriveglæde og børnelitteratur
I kan høre mig fortælle om inspirationen bag forfatterskabet, som jeg
henter fra min opvækst på Bornholm: om min mors gamle skrivemaskiner og cerutter, om kærligheden til heste, bøger, musik og fodbold,
om et møde med en ørkensheik, en gammel beduinkande, om
pinlige minder, om eventyrlige vandreture ved Hammershus, om de
underjordiske. Og ikke mindst om at gå ned med stress og pludselig
opstå som forfatter til cirka hundrede børnebøger – efter 30 års indre

Forfatteren er
aktuel med

ved at være blandt holdets bedste
trampolinspringere, bliver rejsen på
mange måder speciel.

Højt at flyve
Felina, Sofia og Magda rejser med
springholdet til Jylland. Det bliver
en weekend fyldt med store, vilde
oplevelser. Især for Sofia, som er

En aften, hvor holdet træner, møder hun nemlig en virkelig sød og
meget dygtig springgymnast, som
inviterer hende på en flyvetur ud
over det sædvanlige. Og Felina og

modstand.
Jeg læser op fra tidligere og kommende titler, og jeg deler altid ud af
mine bedste skriveråd.
Jeg er så heldig at være bosiddende i Gudhjem på Bornholm, og jeg
rejser hjertens gerne til alle ender af landet for at holde foredrag og
oplæsninger for børn og voksne i alle aldre.

Magda må tage anderledes metoder i brug for at få deres veninde til
at lande med begge fødder på jorden inden hjemrejsen ...
Højt at flyve er efterfølgeren til Kom
igen, Felina!, som var første bind i
Kirsten Sonne Harilds serie FlikFlak
om en flok springgymnastikpiger.

Forfatterpræsentation
Kirsten Sonne Harild har siden sin debut som børnebogsforfatter i 2003 skrevet en lang række kendte og elskede
serier for piger og drenge. Blandt andre Cornelius Krut,
Pony & Co., Pjok og Petrine, The Oh My Godz, FC Englene,
Død eller levende og mange andre. Hun begyndte sin
FlikFlak-serie om springgymnastik med Kom igen, Felina!,
der netop er blevet fulgt op af bind to, Højt at flyve.
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