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fyldt med mennesker, der var på vej frem og tilbage til toiletterne eller baren. Så fik hun øje på dem. Hun var

ikke i tvivl om, at det var dem der stod til venstre for baren og kiggede op på dem. Mie følte at alting
stoppede og hun stod og stirrede ned på Leo og Luna med en følelse af, at fra nu af ville alting blive

anderledes.Mie er kæreste med Casper. Det er sommer og sammen spiller de i bandet Off the Record. Mie er
forelsket til op over begge ører, og er først langsomt ved at begynde at tro på, at Casper virkelig er hendes -
og kun hendes - kæreste. Men alting går ikke, som Mie forventer. Drengene vil gerne have Leo og Luna med
i bandet, og der bliver vendt op og ned på alting i Mies liv. Lyden af vinger er en selvstændig fortsættelse til
Toner i natten. Igen følger vi Mie og hendes gode veninder Sandra og Laura, og så selvfølgelig alle drengene

fra Albertslunds mest populære band...

 

Mie vendte langsomt hovedet. Beboerhuset var fyldt med mennesker,
der var på vej frem og tilbage til toiletterne eller baren. Så fik hun
øje på dem. Hun var ikke i tvivl om, at det var dem der stod til

venstre for baren og kiggede op på dem. Mie følte at alting stoppede
og hun stod og stirrede ned på Leo og Luna med en følelse af, at fra
nu af ville alting blive anderledes. Mie er kæreste med Casper. Det er

sommer og sammen spiller de i bandet Off the Record. Mie er
forelsket til op over begge ører, og er først langsomt ved at begynde
at tro på, at Casper virkelig er hendes - og kun hendes - kæreste. Men
alting går ikke, som Mie forventer. Drengene vil gerne have Leo og
Luna med i bandet, og der bliver vendt op og ned på alting i Mies liv.
Lyden af vinger er en selvstændig fortsættelse til Toner i natten. Igen

følger vi Mie og hendes gode veninder Sandra og Laura, og så
selvfølgelig alle drengene fra Albertslunds mest populære band...



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Stjernekys 2 - Lyden af vinger&s=dkbooks

