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Kyssar i Paris Sarra Manning boken PDF Du vet hur det är när man börjar en ny skola - den där känslan av att
man aldrig kommer att få några kompisar? Precis så känner Edie! Och då är hon dessutom nyinflyttad, så hon
känner verkligen ingen alls. I början är hon ytterst motvillig till att gå till skolan överhuvudtaget, men ganska
snart hittar hon en utmärkt anledning. Han heter Dylan. Innan Edie vet ordet av så har hon faktiskt skaffat sig
en del nya vänner. Lite trevande, men i alla fall så att hon har någon att äta lunch med. Och genom en lycklig

slump får hon dessutom kontakt med Dylan - de går nämligen på samma fotokurs och paras ihop vid ett
grupparbete.

Nu kunde man ju tro att allt var frid och fröjd med det, men så enkelt är aldrig livet. Det är inte
bara relationen mellan Edie och Dylan som är stormig, även vänskapsband sätts på prov. Men på en klassresa
till Paris ska det mesta få klarhet ... åtminstone för stunden.

Detta är den första boken av tre om Edie och

hennes liv. Den är skriven i dagboksform och har ett enormt driv, omedelbart när man lagt ner denna första
del längtar man efter fortsättningen! Edies tankar kretsar mycket kring kärlek och vänskap, men hon är en
rivig tjej och absolut ingen dörrmatta. Kaxigt och romantiskt: allt i ett!

Sara Manning arbetade till nyligen

som redaktör på Elle Girl, och innan dess skrev hon krönikor i nyligen avsomnade J17, en brittisk
tonårstidning med ikonstatus.
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