
Sandheden om Alice
Hent bøger PDF

Jennifer Mathieu

Sandheden om Alice Jennifer Mathieu Hent PDF "Alle ved, at Alice Franklin gik i seng med to fyre til den
samme fest. Men vidste du også, at hun skrev frække beskeder til Brandon, da han kørte galt? Det passer. Det

siger alle.

Alle ved, hvad Alice har gjort. Selv hendes tidligere bedste veninde siger det, og historien bliver vildere og
vildere. I virkeligheden er der vel kun én person, der ved, hvad der skete: Alice selv.

Men vil nogen lytte til hende?"

En stærk og spændende historie med en overraskende slutning om et emne, som har vist sig at være meget
aktuelt, også i Danmark. Historien fortælles fra flere synsvinkler, så man også får et indblik i, hvad der får de
andre elever til at sprede rygter om, hvem Alice har været sammen med, selvom de ikke selv har set noget af

det ske - og selvom de kan se, at det har ødelæggende konsekvenser for Alice.

 

"Alle ved, at Alice Franklin gik i seng med to fyre til den samme
fest. Men vidste du også, at hun skrev frække beskeder til Brandon,

da han kørte galt? Det passer. Det siger alle.

Alle ved, hvad Alice har gjort. Selv hendes tidligere bedste veninde
siger det, og historien bliver vildere og vildere. I virkeligheden er der

vel kun én person, der ved, hvad der skete: Alice selv.

Men vil nogen lytte til hende?"

En stærk og spændende historie med en overraskende slutning om et
emne, som har vist sig at være meget aktuelt, også i Danmark.

Historien fortælles fra flere synsvinkler, så man også får et indblik i,
hvad der får de andre elever til at sprede rygter om, hvem Alice har
været sammen med, selvom de ikke selv har set noget af det ske - og
selvom de kan se, at det har ødelæggende konsekvenser for Alice.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Sandheden om Alice&s=dkbooks

