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Nela mangler en ven i sit liv. Hun dag-drømmer om sin ungdom og kommer til at gå ud foran en bil. Mens
hun ligger på hospitalet, ser hun tilbage på hele sit voksen-liv med krig, død og flugt. Selvom hun ser alt det
triste for sig, er hun klar til at leve livet og flyver sin fremtid i møde, da hun går fra hospitalet.

Flyv liv, flyv er tilrettelagt til unge og voksne, der har brug for læsepædagogisk bearbejdede læsetekster, fx i
sprogcentre og i voksenuddannelsen. Lixtallet er lavt, og bogens tema er hverdagsagtigt.

Denne bog foregår dels i tilbageblik (kursiveret tekst) og dels i nutiden, og det kan den ikke så trænede læser
have brug for at vide før læsningen. Grundet dette er bogen relativt sværere at læse, end det lave lixtal
indikerer.
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Nela mangler en ven i sit liv. Hun dag-drømmer om sin ungdom og
kommer til at gå ud foran en bil. Mens hun ligger på hospitalet, ser
hun tilbage på hele sit voksen-liv med krig, død og flugt. Selvom
hun ser alt det triste for sig, er hun klar til at leve livet og flyver sin
fremtid i møde, da hun går fra hospitalet.
Flyv liv, flyv er tilrettelagt til unge og voksne, der har brug for
læsepædagogisk bearbejdede læsetekster, fx i sprogcentre og i
voksenuddannelsen. Lixtallet er lavt, og bogens tema er
hverdagsagtigt.
Denne bog foregår dels i tilbageblik (kursiveret tekst) og dels i
nutiden, og det kan den ikke så trænede læser have brug for at vide
før læsningen. Grundet dette er bogen relativt sværere at læse, end
det lave lixtal indikerer.
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