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Girls can VLOG - Drama Queen Emma Moss Hent PDF Lige siden Abby og hendes veninder gik i luften med
deres Girls can Vlog YouTube-kanal, har Abby haft mere travlt end nogensinde før. Hun skal ikke kun vlogge
mindst én gang om ugen, hun har også fået en stor rolle i skolens opsætning af Grease. Abby har altid haft
svært ved at få tid til sine lektier, men nu er det praktisk talt umuligt for hende at nå – og for at gøre det hele

meget værre har hun et kæmpe crush … på to forskellige fyre! Vil det mon betyde enden på pigernes
YouTube-kanal, hvis Abbys forældre opdager, at hun skulker i skolen? Og hvordan skal det ende med de to
fyre? Der er nok at tage fat på for Abby – livet skal jo leves fuldt ud. Læs også Girls can VLOG - Lucy
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Lige siden Abby og hendes veninder gik i luften med deres Girls can
Vlog YouTube-kanal, har Abby haft mere travlt end nogensinde før.
Hun skal ikke kun vlogge mindst én gang om ugen, hun har også fået
en stor rolle i skolens opsætning af Grease. Abby har altid haft svært
ved at få tid til sine lektier, men nu er det praktisk talt umuligt for
hende at nå – og for at gøre det hele meget værre har hun et kæmpe
crush … på to forskellige fyre! Vil det mon betyde enden på pigernes

YouTube-kanal, hvis Abbys forældre opdager, at hun skulker i
skolen? Og hvordan skal det ende med de to fyre? Der er nok at tage
fat på for Abby – livet skal jo leves fuldt ud. Læs også Girls can
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