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Idag är det utflyktsdags i skolan men Flora Forell skulle helst vilja stanna hemma. Tony Tonfisk, Siri Sik och
Abdul Abborre retar Flora för Fula Fisken varje dag. Hon gillar inte sina fula fläckar och hon är alltid rädd för
att hon ska råka illa ut.

Floras mamma och pappa tycker att hennes fläckar är pang finemang och det gör även hennes snälla vän som
heter Gösta Gös. Men vad hjälper det när hon ständigt blir utsatt för mobbing i skolan.
På utflykten till Grotta Magikus fastnar Flora Forell och Tony Tonfisk i ett fisknät och blir uppdragna på en
båt. Tack vare att fiskarna som fångade henne tycker att hon är en vacker fisk blir hon befriad och genom ett
mirakel lyckas hon rädda Tony Tonfisk från att bli en fiskpinne.
Flora Forell blir en hjältinna och mobbarna slutar upp att dumma sig mot henne. Hon får ett nytt smeknamn Fina Fisken.
Boken är illustrerad av Emmalill Frank i starka färger och bilderna innehåller massor av fina detaljer.

Fillerusk - lett banneord med unger i nærheten Fina vere - fint vær/alt bra Fine mann - uttrykk, gjerne brukt
som ros Finka - á laLungemos Fjedlå - Fjellene Det er ei snau uke til norgesmesterskapet i trolling og det er
mange utpå for å finne godplassen. En som har funnet godfølelsen er Raymarine-ambassadør Espen Knai.
Trollingfiske blog med en Beason 630 WA med Suzuki 175 hk , Litt om marin elektronikk og div fiskeustyr er
intensjonen med bloggen her. Stor reportasje i TA fra Team Brosjan`s redningsaksjon i Østersjøen. Wighus
brødrene reddet tre dansker fra den sikre død. Se hele reportasjen her Engerdal fjellstyre forvalter norges
største statsallmenning på 1,8 mill. da. Dette utgjør ca 85% av arealet i Engerdal kommune. På
statsallmenningen ligger.

