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Bum og Lille Grøn Mette Kappel Hent PDF En dag får Silles blå undulat Bum en ny ven i fugleburet. Den
nye ven hedder Lille Grøn. Sille er glad for at lære sine undulater nye ting og snakke med dem. Især når far er
ude til søs. Silles far er nemlig sømand, og hun savner ham meget, når han er væk. En dag får Sille en god

nyhed. Mon far bliver på land denne gang?

Mette Kappel (f. 1953) er en dansk forfatter, sanger, lyriker, dramatiker og underviser. Hun debuterede i 1983
med digtsamlingen "RUM", og har sidenhen udgivet alt fra lyrik til små fortællinger, børnebøger og

dramatik.

Udgangspunktet for Mette Kappels kunstneriske virke var ballet og sang. Men selv om sangen førte Mette
Kappel fra musikvidenskab i Århus, til Det jyske Musikkonservatoriet og hele vejen til Rom var litteraturen

og særligt digtningen en fast følgesvend.

Mette Kappel afholder skrivekurser, hvor litteraturens og sprogets univers undersøges i fællesskab og
nysgerrighed.
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