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BESKRIVNING

Miira är inte som de andra tjejerna i klassen. Hon väljer särskild matte när de andra tar allmän. Hon vill bli
statsminister eller hjärnkirurg och inte trappstädare när hon blir stor. Miira väjer aldrig för konflikter utan
slåss för det hon tror på. Möt henne och de andra barnen som växer upp i Ingenbarnsland.Hon bankade
skiten ur honom. Satt gränsle över hans rygg och skrek: "SAATANAN SIKA", djävulens svin. Hennes
armar roterade som små propellrar och piskade mot hans rakade skalle så att fläsket därunder korvade sig.
Ilskan inom henne kom ut i kaskader och flätorna flaxade vilt omkring och i vägen. ...Skoldagen var slut.
De andra i klassen stod strösslade här och där. De glodde och gapade, som gäddorna pappa dängde ihjäl
med kniven om somrarna. Till och med Jaana stod där och glodde, trots att Lasse tidigare hade sprattlat
omkring med handen och kört in den i Jaanas skrev. Jaana hade fnittrat och känt sig fin. En tjej skulle
fnittra och känna sig fin om en kille ville pilla. Hur, var och när han själv ville. En tjej skulle också fnittra
och känna sig fin om en fröken eller en förälder sa som de sa varje gång när en kille ville pilla. Han tycker
om dig eller han är bara kär. Låt honom hålla på så kanske han tröttnar. Ge honom en puss. Då slutar han.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Eija Hetekivi: Ribban läggs för lågt - Sydsvenskan

Pris: 129 kr. Ljudbok, 2017. Laddas ned direkt. Köp Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson på
Bokus.com.

Ingenbarnsland - Eija Hetekivi Olsson - Bok - akademibokhandeln.se

Ingenbarnsland has 180 ratings and 20 reviews. Anna said: #1 MiiraHar både läst och lyssnat på den här
boken. Först tyckte jag inte att den var något fö...

Eija Hetekivi Olsson: "Ingenbarnsland" - DN.SE

Aktivera BiljettAlarm för Ingenbarnsland - Bevaka dina favoriter och håll dig uppdaterad på nya
biljettsläpp till fantastiska liveupplevelser!
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Ingenbarnsland

https://www.bo-fi.club/?p=INGENBARNSLAND&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=INGENBARNSLAND&ln=se
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