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Allie Finkles regler for piger 3: Hjerteveninder Meg Cabot Hent PDF Allie Finkle, der i bog 2 i serien var den
nye pige i klasse, bliver i bog 3 glad for at høre, at der kommer en ny pige i klassen, for så er Allie ikke den
nye pige længere. Men hendes store forventninger ændres til forfærdelse, da den ny pige viser sig at være fuld
af drama og bliver den, der vil bestemme over alle i klassen!Snart tror alle i klassen, også Allies nye veninder,
at hvis de ikke gør, som Cheyenne siger, så er de bare en flok småpiger. Men Allie er faktisk ikke sikker på, at
hun er så voksen, som de andre piger i klassen tror, de er. Især ikke, hvis det indebærer at jagte drenge, ikke

lege dronning og ikke være sig selv længere.

Fortsat en godt skrevet serie om de 10-årige pigers tanker og bekymringer. Seje og kreative Allie klarer sig
som regel ud af det, hun får rodet sig ind i.

 

Allie Finkle, der i bog 2 i serien var den nye pige i klasse, bliver i
bog 3 glad for at høre, at der kommer en ny pige i klassen, for så er
Allie ikke den nye pige længere. Men hendes store forventninger

ændres til forfærdelse, da den ny pige viser sig at være fuld af drama
og bliver den, der vil bestemme over alle i klassen!Snart tror alle i
klassen, også Allies nye veninder, at hvis de ikke gør, som Cheyenne
siger, så er de bare en flok småpiger. Men Allie er faktisk ikke sikker
på, at hun er så voksen, som de andre piger i klassen tror, de er. Især
ikke, hvis det indebærer at jagte drenge, ikke lege dronning og ikke

være sig selv længere.

Fortsat en godt skrevet serie om de 10-årige pigers tanker og
bekymringer. Seje og kreative Allie klarer sig som regel ud af det,

hun får rodet sig ind i.
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