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Hönan som drömde om att flyga Sun-Mi Hwang boken PDF Detta är berättelsen om en höna som heter

Knopp. En dag tröttnar hon på att tvingas lägga ägg efter ägg bara för att se dem forslas iväg till marknaden.

Varje dag tittar hon ut genom ladugårdsdörrarna och ser de andra djuren ströva fritt. Knopp suktar efter ett
annat liv. Hon planerar att fly ut i friheten och drömmer om att få ta hand om ett av sina ägg själv.

En hymn för frihet, individualitet och moderskap med en kavat, pigg hjältinna som gör uppror mot sitt öde.
Hönan som drömde om att flyga är en universell roman som har lästs av miljontals läsare i Sydkorea där den

anses vara en modern klassiker.

"Allt som är vackert i världen finns i den här pärlan till roman, som flödar av uppfyllda drömmar om äventyr
och den längtan kärlek bygger på". Kyong-sook Shin, författare till Ta hand om min mor.
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