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Siggi Birgit Pouplier Hent PDF Da den 15-årige Siggis forældre dør i en trafikulykke, lover hun sig selv
aldrig mere at knytte sig til et andet menneske. Hun føler sig ansvarlig for forældrenes død, og skyldfølelsen
tager nær livet af hende, før hun til sidst bestemmer sig for at straffe sig selv ved at leve sit liv i ensomhed.
Hendes beslutning bliver dog udfordret, da hun på en tur til Irland møder sangeren Noel, som truer med at
vække hendes kærlighed til live igen. Hun står nu over for valget, om hun skal forsøge at lægge fortiden og
skyldfølelsen bag sig og overgive sig til den skræmmende forelskelse, eller om hun skal vælge den sikre

udvej og fortsætte sit ensomme liv.
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bl.a. til England, Uganda og Californien. Birgit Pouplier udgav adskillige bøger både børnebøger,
novellesamlinger, voksenbøger og opsamlinger af hendes mange kroniker, som hun skrev til blandt andet
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