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Bubblan Siri Pettersen boken PDF Tolvåriga Kine tycker att hon är en slav i ordets rätta bemärkelse. Hon är
tvungen att gå i skolan, att plugga onödiga ämnen och att höra de coola killarna kalla henne Bubblan. Hon är
tvungen att följa alla andras regler än sina egna. Och det suger. En dag hittar hon en mystisk kula av glas.

Den är först så liten att den passar i hennes hand, men efter ett tag växer kulan och blir till en jättestor bubbla
som Kine utan problem kan kliva in i. Hon kan faktiskt tänka sig att stanna där inne för evigt. Efter ett tag
växer en oväntad längtan fram i Kine. Hon börjar sakna livet utanför bubblan. Men att ta sig ut därifrån visar

sig mycket svårare än hon kunnat ana ...

Bubblan är baserad på en sann fantasi och är fullproppad med kloka tankar och exempel på vad tillhörighet,
gränser, frihet och längtan betyder. Det är magisk realism för dig som befinner dig i gränslandet mellan barn

och vuxen.

Siri Pettersen bor i Oslo. Hon har arbetat som art director i många år, men nu skriver hon böcker på heltid, så
att hon får göra det hon är bäst på – ägna all tid åt sina fantastiska världar. Hennes första bok Odinsbarn har

tilldelats flera debutantpriser i Norge och fått lysande recensioner.
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därifrån visar sig mycket svårare än hon kunnat ana ...

Bubblan är baserad på en sann fantasi och är fullproppad med kloka
tankar och exempel på vad tillhörighet, gränser, frihet och längtan
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