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Forbandede sommer Alyson Noël Hent PDF Colby har skiftet sin nørdede bedsteveninde ud med smukke,
populære Amanda og er så klar til en sommer fuld af strandfester, grillaftener og ikke mindst tid med skolens

allerlækreste fyr, Levi Bonham. Med udsigt til sit livs sommer kører alt for Colby!

Men så opdager hun, at hendes forældre skal skilles, og herefter sender de hende til en mikroskopisk græsk ø,
hvor hun skal bo hele sommeren hos sin skøre moster Tally. Fanget på den græske ø bruger Colby al sin tid
på have ondt af sig selv og på at spekulere over, om hendes nye venner har glemt hende, og om hendes

forældre når at slå hinanden ihjel inden skilsmissen. Lige indtil hun møder Yannis …
En sommer kan ændre alt. Og nogle gange skal man langt væk hjemmefra for at finde ud af, hvad hjem er!
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