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Farvel Miss Nice Girl Endre Lund Eriksen Hent PDF Julie er typen, der sidder hjemme, lørdag aften og ser tv
med mor og far. Den artige blinde pige, der laver alle sine lektier og sidder for sig selv i pauserne. Men nu
skal det være slut! Julies forældre tager på ferie, mens Julie skal på sommerlejr i en uge. Men hun ringer til
lejren og melder sig syg. Så nu er hun alene hjemme, og nu skal livet leves! Julie vil køre bil, drikke sig fuld,
have en tatovering, møde nye mennesker. Og det gør hun også. Hun møder Jomar. Og sammen med ham gør
hun alle de ting, hun aldrig har turdet gøre. Men Jomar er ikke den, han giver sig ud for at være. Han har
hemmeligheder. ”Hvis du får alt at vide, kommer du til at hade mig,” siger Jomar.     ”Det er en af de bedste

bøger, jeg nogensinde har læst!Wow.” – Anna, 15 år. www.annaak.blogg.no

 

Julie er typen, der sidder hjemme, lørdag aften og ser tv med mor og
far. Den artige blinde pige, der laver alle sine lektier og sidder for sig
selv i pauserne. Men nu skal det være slut! Julies forældre tager på
ferie, mens Julie skal på sommerlejr i en uge. Men hun ringer til

lejren og melder sig syg. Så nu er hun alene hjemme, og nu skal livet
leves! Julie vil køre bil, drikke sig fuld, have en tatovering, møde

nye mennesker. Og det gør hun også. Hun møder Jomar. Og sammen
med ham gør hun alle de ting, hun aldrig har turdet gøre. Men Jomar
er ikke den, han giver sig ud for at være. Han har hemmeligheder.
”Hvis du får alt at vide, kommer du til at hade mig,” siger Jomar.    
”Det er en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst! Wow.” –
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