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Alias Alex Jenn Bennett Hent PDF "Jeg har ikke været så vild med en bog siden Stephanie Perkins' Anna og
det franske kys. Jeg kan slet ikke anbefale den nok!" – Goodreads Bailey har fundet sin drømmefyr. Alex er
filmnørd som hun, og de kan snakke sammen i timevis. Han er intet mindre end perfekt … de har bare aldrig
mødt hinanden i virkeligheden. Da Bailey flytter til det solrige Californien for at bo hos sin far, beslutter hun

sig for at finde Alex, som bor i samme by. Men det viser sig at være sværere end som så, og da Baileys
karismatiske kollega Porter med tiden får hende på andre tanker, begynder hun at tvivle: Vil hun nogensinde
møde den mystiske Alex? ALIAS ALEX er en vidunderlig young adult-roman om den første forelskelse, sol
og sommer og hemmelige identiteter. "En uimodståelig hyldest til den klassiske romantiske filmkomedie,
som indfanger forelskelsens helt særlige hvirvlende, snurrende følelse." – Kirkus Reviews "Sympatiske
karakterer og masser af drama." – Publishers Weekly "Fortryllende – umulig at lægge fra sig." – Amazon

"Usædvanligt nuanceret." – Booklist

 

"Jeg har ikke været så vild med en bog siden Stephanie Perkins'
Anna og det franske kys. Jeg kan slet ikke anbefale den nok!" –

Goodreads Bailey har fundet sin drømmefyr. Alex er filmnørd som
hun, og de kan snakke sammen i timevis. Han er intet mindre end
perfekt … de har bare aldrig mødt hinanden i virkeligheden. Da

Bailey flytter til det solrige Californien for at bo hos sin far, beslutter
hun sig for at finde Alex, som bor i samme by. Men det viser sig at
være sværere end som så, og da Baileys karismatiske kollega Porter
med tiden får hende på andre tanker, begynder hun at tvivle: Vil hun

nogensinde møde den mystiske Alex? ALIAS ALEX er en
vidunderlig young adult-roman om den første forelskelse, sol og
sommer og hemmelige identiteter. "En uimodståelig hyldest til den
klassiske romantiske filmkomedie, som indfanger forelskelsens helt



særlige hvirvlende, snurrende følelse." – Kirkus Reviews
"Sympatiske karakterer og masser af drama." – Publishers Weekly
"Fortryllende – umulig at lægge fra sig." – Amazon "Usædvanligt

nuanceret." – Booklist

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Alias Alex&s=dkbooks

