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Aima Bolatta Silis-Høegh Hent PDF Aima skal snart i skole, og hun glæder sig til at blive stor – hun tænker i
hvert fald en del på, hvad hun skal være til den tid! Fantasien fejler ikke noget, når Aima dykker ned under
oldemors kaffebord for at undgå røgtågerne eller leger vildt i stuen med sin usynlige hund Puisi Lund. Og
temperamentet får de voksne at mærke, når Aima bliver RIGTIG vred over, at kaffegæsterne kun lader, som
om de spiser hendes lækre sandkager – eller da hun flytter ud i sin snehule i haven, da far og mor beder hende
hjælpe med at lave mad. I 12 episoder over hver sit opslag får vi indblik i verden – en lille by i Sydgrønland
– fra Aimas point of view. Bolatta Silis-Høegh – en af Grønlands mest talentfulde unge kunstnere – har skabt

både tekst og illustrationer til Aima. Hun har stadig nøglen til sin barndoms univers, og der er knald på
farverne og skæve vinkler, når Aima går i hendes fodspor.
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