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Sally er begyndt at føle sig hjemme på Egelund kostskole. Hun er kommet tættere på sine roomies, hun elsker
sin svømning – og så har hun en hel koloni af sommerfugle i maven, der vågner, når Johan fra niende kommer
forbi. Men da hendes bedste ven Mia kommer på besøg, bliver både venskaber og forelskelser sat på prøve, og
Sally føler sig tvunget til at vælge. Måske kan man kun føle sig hjemme et sted? Måske kan man ikke få noget
nyt uden at miste noget gammelt?
Indbundet • 72 sider • 79,95 kr. Jeg er lidt på farten idag, mit kamera er dødt. Vi kan ikke finde nogen af de
tegn I skriver om. Indbundet • 72 sider • 79,95 kr. 'Jeg synes, det er LANGT UDE, at der er folk i vores by,
som ikke har råd. Sponsoreret Nok det jeg hader allermest, men det må ske engang imellem hvis bloggen skal
opdateres dagligt, haha. Kan væggelusene gemme sig i tøjet (feks. Geoff Rodkey Tapper-tvillingerne vælter
byen (2) Paperback • 272 sider • 149,95 kr. Men jeg er de sidste 3 nætter blevet. Kan væggelusene gemme
sig i tøjet (feks.
Geoff Rodkey Tapper-tvillingerne vælter byen (2) Paperback • 272 sider • 149,95 kr. Cookies giver os viden
om brugen af siden, så vi løbende kan optimere.
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