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Allie Finkles regler for piger 1: Flytningen Meg Cabot Hent PDF Da 9-årige Allie Finkles forældre meddeler,
at familien skal flytte, er Allie sikker på, at hendes liv er forbi. Hun er slet ikke glad for at opgive sit smukke,
lyserøde væg-til-væg tæppe for i stedet for at få knirkende gulvbrædder og ulækre, hemmelige, lange gange
… og hun vil heller ikke forlade den moderne, avancerede forstadsskole til fordel for en slidt, gammeldags
skole, der endda ligger meget tæt på det nye hus. Med et værelse, hun er nærmest skrækslagen for at gå ind
på, med den byrde, det er at være "den nye pige i klassen", og med alle sine gamle venner en halv times biltur
væk, hvordan kan Allie nogensinde komme til at kunne lide alt det nye? "Flytningen" er første bind i Meg

Cabots serie ALLIE FINKLES REGLER FOR PIGER. Læs også Hjerteveninder og Den nye pige.

 

Da 9-årige Allie Finkles forældre meddeler, at familien skal flytte, er
Allie sikker på, at hendes liv er forbi. Hun er slet ikke glad for at
opgive sit smukke, lyserøde væg-til-væg tæppe for i stedet for at få
knirkende gulvbrædder og ulækre, hemmelige, lange gange … og

hun vil heller ikke forlade den moderne, avancerede forstadsskole til
fordel for en slidt, gammeldags skole, der endda ligger meget tæt på
det nye hus. Med et værelse, hun er nærmest skrækslagen for at gå
ind på, med den byrde, det er at være "den nye pige i klassen", og
med alle sine gamle venner en halv times biltur væk, hvordan kan
Allie nogensinde komme til at kunne lide alt det nye? "Flytningen"
er første bind i Meg Cabots serie ALLIE FINKLES REGLER FOR

PIGER. Læs også Hjerteveninder og Den nye pige.
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