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Violetta: Et splittet hjerte - Disney Hent PDF Jeg er næsten lige flyttet til Buenos Aires, og siden har mit liv
ændret sig lynhurtigt. Jeg har fået venner, bliver undervist i musik og har genvundet minder om min mor. Jeg

går på Studio 21, et akademi for musik, dans og teater, og min store lidenskab er at synge.

Men dette nye liv er mere kompliceret end forventet. Mit hoved er helt fyldt op af alle problemerne, jeg har
derhjemme, af udfordringerne på Studio 21 – og mit hjerte er delt mellem Tomás og León.

´León var efterhånden blevet en af mine bedste venner, og jeg havde frygtet at miste vores venskab, hvis jeg
fortalte ham, at jeg ikke ville gå ud med ham. Men nu så det ud til, at alt ville blive godt; at jeg kunne

beholde både León og Tomás som mine venner, mens jeg fik styr på mine følelser. Men så en aften dukkede
Tomás op hjemme hos mig ...`

 

Jeg er næsten lige flyttet til Buenos Aires, og siden har mit liv ændret
sig lynhurtigt. Jeg har fået venner, bliver undervist i musik og har
genvundet minder om min mor. Jeg går på Studio 21, et akademi for

musik, dans og teater, og min store lidenskab er at synge.

Men dette nye liv er mere kompliceret end forventet. Mit hoved er
helt fyldt op af alle problemerne, jeg har derhjemme, af

udfordringerne på Studio 21 – og mit hjerte er delt mellem Tomás og
León.

´León var efterhånden blevet en af mine bedste venner, og jeg havde
frygtet at miste vores venskab, hvis jeg fortalte ham, at jeg ikke ville
gå ud med ham. Men nu så det ud til, at alt ville blive godt; at jeg
kunne beholde både León og Tomás som mine venner, mens jeg fik
styr på mine følelser. Men så en aften dukkede Tomás op hjemme

hos mig ...`

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Violetta: Et splittet hjerte&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


