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Seb falder hurtigt til i den nye klasse, især fordi han har Krissy og Momo at skate med. Så da Max fra
kommunen ringer og skal bruge et par skatere til en ny reklamefilm for Skaterland, ved Seb godt, hvem det
skal være. Der er bare to problemer for Scooterboy. Han skal have hjelm på for selv at være med, og den er
der en anden, der har taget. Og hvordan får man lige en en pige med i filmen, sådan som Max gerne vil have?

For så vidt Seb ved, er der ingen piger, der skater.

SEB AKA SCOOTERBOY er tredje bog i SKATERLAND serien – en serie til alle 8-12 årige, der interesserer
sig for skateboard, løbehjul og BMX. Bøgerne er illustreret med QR-koder, som linker til videoer, tips og

facts om de tricks, der omtales i historien.
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