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Kontenut
 Il-protagonista tal-istorja hija Belinda Testa – isejħulha Bella 

Berger;

 Naraw relazzjoni ta’ ħbiberija bejn Bella u Barbie - pupa tal-plastik.

 Il-pupa kienet artifiċjali. Għalhekk din ma kienet tħoss l-ebda

emozzjoni u fuq wiċċha kienet impittra biss tbissima falza. Kellha

figura ta’ mudella.

 Din il-pupa kienet simbolu jew inkella metafora ta’ persuna ideali li 

Bella kienet taspira biex issir bħalha. Fil-fatt meta Bella tiddeskrivi lil

Barbie tuża ton Romantiku.



 Bella kellha stima baxxa tagħha nfisha.

 Niltaqgħu wkoll man-nanna Bianca, xwejħa li 

kienet teħtieġ ħafna attenzjoni minħabba li 

kienet marida. 

 Bella kellha xewqa li ssir attriċi bħan-nanna 

Bianca u kienet tinteressa ruħha fil-lezzjonijiet

tad-drama.

 Fir-reċta tal-iskola hi kellha rwol prinċipali -

mara xiħa.



 Jasmine hi l-akbar ħabiba ta’ Bella.

 Matul l-istorja, Bella tibda tieqaf tiekol u tivvinta ħafna

skużi biex tgħatti dak li kienet qed tagħmel.

 Din is-sitwazzjoni ssir aktar serja meta Bella taha ħass

ħażin minħabba n-nuqqas ta’ ikel.



Il-Karattri
Bella Darlene

mistħija u riservata kunfidenti u arjuża

mbaċċa irqiqa

stima baxxa stima għolja

il-moda ma tinteressahiex tħobb il-moda

mhix persuna materjalistika moħħha fl-affarijiet materjali

tħobb l-ikel ssegwi d-dieta

matura (għandha prijoritajiet

importanti)

mgerfxa u moħħha

fis-subien.



 It-tlieta li aħna għandna aħwa u għalhekk nistgħu

nirrelataw mar-relazzjoni ta’ Bella u Darlene.

 Allavolja jiġġieldu ta’ spiss u l-karattri tagħhom

huma differenti ħafna, Darlene xorta kienet hemm

għal oħtha ż-żgħira meta kellha bżonn l-għajnuna. 



 In-nanna Bianca għandha rwol importanti fl-istorja.

 Din ħeġġet lil Bella biex tagħmel dak li tixtieq qalbha
(li ssir attriċi). 

 Matul l-istorja, Bella kellha bżonn lil xi ħadd biex jagħtiha
l-pariri u l-imħabba bla kundizzjoni. 

 Minkejja l-marda kif ukoll l-età, in-nanna Bianca, xorta
kienet għaqlija u moħħha jilħqilha. 



Aspetti:
 Il-fatt li Bella ma kinitx qed tiekol biex tipprova tirqaq, 

tolqotna ħafna għaliex aħna ż-żgħażagħ nirrelataw ma’ 

din il-problema. 

 Hemm ħafna żgħażagħ li kuljum iħarsu lejn il-mera u 

qalbhom timtela bid-dwejjaq. 



O Din il-problema saret komuni ħafna fost iż-żgħażagħ, 

speċjalment it-tfajliet. 

O Dan il-ktieb jgħin lit-tfajliet jiffaċċjaw din il-problema

tant serja.



O Il-faċċata tal-ktieb tħalli impatt qawwi fuqna l-qarrejja. 



O Aħna t-tlieta żgur nirrakkomandaw dan il-ktieb minħabba

t-tagħlima qawwija li jirnexxilu jwassal lilna l-qarrejja. 



Tmiem 


