
Kærester (Mille-bog 2)
Hent bøger PDF

Pernille Sloth Lindhardt

Kærester (Mille-bog 2) Pernille Sloth Lindhardt Hent PDF ”Hvordan ved man, om man kysser rigtigt?
Pludselig føler hun sig dum og barnlig. Det er helt sikkert noget andet for ham. Han har garanteret kysset

masser af piger på sin gamle skole. Tænk, hvis han synes, at hun er kedelig at kysse med.”

Mille og Markus er klassens nye par, men det er bestemt ikke uden problemer. Mille rodes ind i en masse
pigefnidder og bliver udstillet på nettet. Men hvem står bag, og hvorfor? Pludselig ved hun ikke længere,
hvem hun kan stole på. Men heldigvis viser Rosa sig igen som en ægte veninde, da Mille har mest brug for

det.

Ud over det viser det sig at være meget sværere at have en kæreste, end Mille nogensinde havde forestillet
sig, og hun oplever et stormvejr af usikre følelser. Kan hun overhovedet finde ud af at kysse? Og hvordan ved

man, om det er den rigtige, man har fundet?

 

”Hvordan ved man, om man kysser rigtigt? Pludselig føler hun sig
dum og barnlig. Det er helt sikkert noget andet for ham. Han har

garanteret kysset masser af piger på sin gamle skole. Tænk, hvis han
synes, at hun er kedelig at kysse med.”

Mille og Markus er klassens nye par, men det er bestemt ikke uden
problemer. Mille rodes ind i en masse pigefnidder og bliver udstillet
på nettet. Men hvem står bag, og hvorfor? Pludselig ved hun ikke
længere, hvem hun kan stole på. Men heldigvis viser Rosa sig igen

som en ægte veninde, da Mille har mest brug for det.

Ud over det viser det sig at være meget sværere at have en kæreste,
end Mille nogensinde havde forestillet sig, og hun oplever et

stormvejr af usikre følelser. Kan hun overhovedet finde ud af at
kysse? Og hvordan ved man, om det er den rigtige, man har fundet?
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