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Mission feriekys (1) Sandra Schwartz Hent PDF 14-årige Siri skal på ferie med sin irriterende familie. Det er
slemt nok, at hun går glip af festen hos lækre Valde. Men det værste er, at hun skal være sammen med sin

smukke og selvglade søster, Sara, i EN HEL UGE. For at overleve iværksætter Siri en tophemmelig mission:
MISSION FERIEKYS. Det betyder farvel til nørde-Siri og goddag til lækre-Siri. Allerede på flyet møder Siri
den perfekte kyssekandidat – Mr. Hot. Problemet er bare, at Sara også er lun på ham. Og nå ja, så er der også
Mr. Hots VIRKELIG nørdede bror, der truer med at ødelægge alting. Men hey, ingen har sagt missioner skal
være nemme, og i krig og kærlighed gælder alle kneb! Bogen er den første i serien Magnolia − en serie af

gode og realistiske bøger til piger mellem 10 og 13 år. Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.

 

14-årige Siri skal på ferie med sin irriterende familie. Det er slemt
nok, at hun går glip af festen hos lækre Valde. Men det værste er, at
hun skal være sammen med sin smukke og selvglade søster, Sara, i
EN HEL UGE. For at overleve iværksætter Siri en tophemmelig

mission: MISSION FERIEKYS. Det betyder farvel til nørde-Siri og
goddag til lækre-Siri. Allerede på flyet møder Siri den perfekte

kyssekandidat – Mr. Hot. Problemet er bare, at Sara også er lun på
ham. Og nå ja, så er der også Mr. Hots VIRKELIG nørdede bror, der
truer med at ødelægge alting. Men hey, ingen har sagt missioner skal
være nemme, og i krig og kærlighed gælder alle kneb! Bogen er den
første i serien Magnolia − en serie af gode og realistiske bøger til

piger mellem 10 og 13 år. Bøgerne kan læses uafhængigt af
hinanden.
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