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Penguin Bloom Bradley Trevor Greive Hent PDF Forlaget skriver: En hjertevarm, rørende og morsom bog om
at rejse sig efter en personlig krise af umenneskelige dimensioner – illustreret med de skønneste fotos.

Verden over er mennesker faldet for de helt utroligt fantastiske og meget personlige billeder af den
australske fløjtefugl Penguin og familien Bloom. Men historien om Penguin rummer meget mere end som så.

Det er også den virkelige historie om håb og mod, fortalt af fotografen Cameron Bloom. Den begynder med
en frygtelig ulykke, hvor Camerons kone, Sam, kommer ud for et skæbnesvangert styrt, der gør hende delvist

lammet og dybt deprimeret. Indtil den tilskadekomne fugleunge Penguin pludseligt en dag dukker op i
familiens liv, efter at den er faldet ud af reden og blevet forladt.

Pasningen af Penguin og kampen for at redde den lille fugl vender situationen. Den utrolige glæde og styrke,
som fuglen giver Sam og resten af familien, udvikler sig til en universel historie om, at uanset hvor trøstesløst
det hele ser ud, så kan medfølelse, venskab og støtte komme fra helt uventet kant og give os troen tilbage på,
at der er lys forude. Denne forpjuskede lille fløjtefugl husker os alle på, at uanset hvor fortabte, skrøbelige
eller medtagne, vi føler os, så vil dét at tage imod og gengælde kærlighed hjælpe os med at hele igen.
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