
Tag gaden tilbage
Hent bøger PDF

Sarah Engell
Tag gaden tilbage Sarah Engell Hent PDF Endelig er Polly blevet en del af den populære klike. Men efter en
særligt vild bytur er intet længere som før, og snart dukker billeder af Polly og en fyr fra festen op på nettet

…

”Jeg var egentlig allerede stået af i Hjørring og på vej hen mod Caros hus, da min telefon bippede i lommen.
Change of plans. Vi er taget hjem til TGs storebror i Aalborg. See ya inPlaza ??

Beskeden var fra Caro. Hun havde vedhæftet adressen og en selfie af sig selv, Asta-My og Sofie TG foran et
stort vindue, hvis udsigt godt kunne ligne Aalborg set fra en etageejendom.

Men hvad vidste jeg? Jeg havde kun været i Aalborg én gang siden Blå Mandag, og kun for at gå i butikker
med Kat og kigge på tøj, vi alligevel ikke havde råd til.”
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