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Prinsessan Isabelle älskar att vara prinsessa. Hon älskar rosa klänningar, glitter och spets. Idag är det
prinsessan Isabelles födelsedag. Men vad önskar man sig när man är en prinsessa? Jo idag önskar hon sig
något alldeles speciellt. Nämligen att få vara en helt vanlig flicka för en dag. I serien om Prinsessan Isabelle
får barn läsa om hur livet kan vara som prinsessa. Nästan alla flickor och pojkar drömmer någon gång om att
vara en känd person. Men framförallt att få vara en prins eller prinsessa. De klär ut sig och drömmer sig bort i
en fantasivärld fylld av glamour. Men även kändisskap och offentligheten har en baksida. Och någonstans
djupt inom oss vet vi alla att kända människor faktiskt är helt vanliga människor.
En människa som råkar ut för samma saker som alla andra. Men som känd syns allt detta offentligt.
I böckerna får barnen följa Isabelle i hennes liv som en offentlig person. De får se hennes ilska över de
förväntningar som finns omkring henne och till viss del styr hennes liv. Samtidigt som de får följa hennes mer
vardagliga saker. Serien ger en liten bild av vad offentlighet kan innebära samtidigt som boken speglar att en
prinsessa faktiskt är en helt vanlig människa med fel och brister. För visst är det så att även prinsessor ljuger
ibland, fyller år och har en gossenalle.
Att leta bland ovanliga flicknamn är spännande. Trelleborgs Allehanda är sydvästra Skånes ledande tidning

för nyheter och annonser. Vill du publicera en novell. För mer information om vad en novell är och hur du
skriver/ skiller en novell från en roman är det bara att scrolla ner under noveller där vi har en kort beskrivning
eller klicka här.
Vi har dessutom fått nära 400 kommenterar (se längst ner) från er med förslag på namn som man inte hör så
ofta. Efter lite glädjetårar och kramar fick vi tre härliga timmar tillsammans på vår baksida. Vill du publicera
en novell. nu som är en samlingssida för efterlysningar skapad av SVEKATT. Lägg upp din efterlysning på
vilse. Efter lite glädjetårar och kramar fick vi tre härliga timmar tillsammans på vår baksida. För mer
information om vad en novell är och hur du skriver/ skiller en novell från en roman är det bara att scrolla ner
under noveller där vi har en kort beskrivning eller klicka här. Solen har värmt så gott både igår och idag och
ÄNTLIGEN är vårvintern här.
Vi … Ovanliga flicknamn. Vill du publicera en novell. Här har vi samlat namn som ni besökare tycker är
ovanliga. Vi … Ovanliga flicknamn. Med Com Hem Play kan du se de flesta av dina tv-kanaler och
playtjänster på din dator, surfplatta och mobil utan extra kostnad. Trelleborgs Allehanda är sydvästra Skånes
ledande tidning för nyheter och annonser.

