
Fire piger, et par jeans
Hent bøger PDF

Ann Brashares

Fire piger, et par jeans Ann Brashares Hent PDF Der var engang et par bukser. Bare et par helt almindelige
jeans. Disse jeans rejste ud, for at opleve store ting - og dette er historien om de fire veninder, som på skift

havde bukserne på.

Lena tager Jeansene med til Grækenland. Men i et øjeblik hvor hun hverken har disse eller nogen andre
bukser på, starter hun en kædereaktion, som ender med, at den hun stoler allermindst på, er hende selv.

Tibby lader Jeansene gæsteoptræde i sin dokumentarfilm om hendes hjernedøde medborgere i den soveby
hun bor i (en forstad til Washington D.C.). Bagefter låner hun bukserne til en 10-årig pige, som er både

irriterende og påtrængende, men som viser sig at have en god grund til at være utålmodig.

Bridget forsøger at snige sig ind til en fodboldkamp med Jeansene på - i et desperat håb om, at de kan hjælpe
hende til at vinde en kærlighedserobring.

Carmen skammer sig over, at Jeansene bliver vidne til hendes forvandling fra den dygtige og dejlige lille
Carmensita til den hævntørstige steddatter, da hendes sommerferie med faren viser sig at indbefatte en

kommende stedmor, to stedsøskende og et hus, der ligner en reklame for Kleenex.

Serien om Tibby, Carmen, Bridget og Lena består af følgende bind:
Fire piger, et par jeans

Piger i jeans. Den anden sommer
Piger i jeans. Den tredje sommer
Piger i jeans. Den sidste sommer
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Der var engang et par bukser. Bare et par helt almindelige jeans.
Disse jeans rejste ud, for at opleve store ting - og dette er historien

om de fire veninder, som på skift havde bukserne på.

Lena tager Jeansene med til Grækenland. Men i et øjeblik hvor hun
hverken har disse eller nogen andre bukser på, starter hun en

kædereaktion, som ender med, at den hun stoler allermindst på, er
hende selv.

Tibby lader Jeansene gæsteoptræde i sin dokumentarfilm om hendes
hjernedøde medborgere i den soveby hun bor i (en forstad til

Washington D.C.). Bagefter låner hun bukserne til en 10-årig pige,
som er både irriterende og påtrængende, men som viser sig at have

en god grund til at være utålmodig.



Bridget forsøger at snige sig ind til en fodboldkamp med Jeansene på
- i et desperat håb om, at de kan hjælpe hende til at vinde en

kærlighedserobring.

Carmen skammer sig over, at Jeansene bliver vidne til hendes
forvandling fra den dygtige og dejlige lille Carmensita til den

hævntørstige steddatter, da hendes sommerferie med faren viser sig
at indbefatte en kommende stedmor, to stedsøskende og et hus, der

ligner en reklame for Kleenex.

Serien om Tibby, Carmen, Bridget og Lena består af følgende bind:
Fire piger, et par jeans

Piger i jeans. Den anden sommer
Piger i jeans. Den tredje sommer
Piger i jeans. Den sidste sommer
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