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Kæreste-krise! Louise Roholte Hent PDF Det er ikke altid let at være 13 år og hedde Michelle. Det synes
Michelle ihvertfald ikke. Det hele kan godt blive lidt ensomt, når ens mor arbejder så meget og ikke rigtig har
tid til en. Skolen er heller ikke helt let. Det er vigtigt at være smart og se godt ud, og Michelle gør sit bedste

sammen med veninden Signe.

Michelle har et godt øje til klassens flotte dreng, Oliver, og det virker som om han også godt kan lide hende
... bare ikke når der er andre til stede! Han sms’er og kommer på besøg hjemme hos hende, men i skolen

ignorer han hende totalt. Hvad er det for noget? ER de kæreste eller er de ikke kærester? Hvordan i alverden
finder man ud af det?

Kæreste-krise! er anden selvstændige bog om Michelle og Signe, som vi allerede har mødt i Farlige fotos

 

Det er ikke altid let at være 13 år og hedde Michelle. Det synes
Michelle ihvertfald ikke. Det hele kan godt blive lidt ensomt, når ens
mor arbejder så meget og ikke rigtig har tid til en. Skolen er heller
ikke helt let. Det er vigtigt at være smart og se godt ud, og Michelle

gør sit bedste sammen med veninden Signe.

Michelle har et godt øje til klassens flotte dreng, Oliver, og det virker
som om han også godt kan lide hende ... bare ikke når der er andre til
stede! Han sms’er og kommer på besøg hjemme hos hende, men i
skolen ignorer han hende totalt. Hvad er det for noget? ER de

kæreste eller er de ikke kærester? Hvordan i alverden finder man ud
af det?

Kæreste-krise! er anden selvstændige bog om Michelle og Signe,
som vi allerede har mødt i Farlige fotos

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Kæreste-krise!&s=dkbooks

