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Anna og det franske kys Stephanie Perkins Hent PDF Anna er glad og tilfreds i Atlanta, hvor hun ser frem til
at starte på sit sidste år på high school. Hun har en trofast bedste veninde, et godt fritidsjob i en biograf og et
crush på en fyr, der netop er begyndt at vise interesse for hende. Anna bliver derfor ikke begejstret, da hendes
far beslutter sig for at sende hende på kostskole i Paris. Selv om Anna ikke kan fransk, møder hun hurtigt en
ny gruppe venner, og ikke mindst den søde og charmerende Étienne St. Clair. Desværre er han allerede taget
– og det er Anna vel egentlig også? Men i lysets by kan alting ske. ANNA OG DET FRANSKE KYS er fyldt
med vidunderlig humor og atmosfære, smukke venskaber og karakterer fulde af personlighed. "ANNA OG
DET FRANSKE KYS er en fantastisk bog." – Rainbow Rowell, forfatter til bestsellerne ELEANOR & PARK
og FANGIRL "Supersjov og klog og en af de mest oprigtige romantiske historier, jeg nogensinde har læst." –

John Green, forfatter til bestsellerne EN FLÆNGE I HIMLEN og GÅDEN OM ALASKA

 

Anna er glad og tilfreds i Atlanta, hvor hun ser frem til at starte på sit
sidste år på high school. Hun har en trofast bedste veninde, et godt
fritidsjob i en biograf og et crush på en fyr, der netop er begyndt at
vise interesse for hende. Anna bliver derfor ikke begejstret, da

hendes far beslutter sig for at sende hende på kostskole i Paris. Selv
om Anna ikke kan fransk, møder hun hurtigt en ny gruppe venner, og
ikke mindst den søde og charmerende Étienne St. Clair. Desværre er
han allerede taget – og det er Anna vel egentlig også? Men i lysets
by kan alting ske. ANNA OG DET FRANSKE KYS er fyldt med
vidunderlig humor og atmosfære, smukke venskaber og karakterer
fulde af personlighed. "ANNA OG DET FRANSKE KYS er en
fantastisk bog." – Rainbow Rowell, forfatter til bestsellerne

ELEANOR & PARK og FANGIRL "Supersjov og klog og en af de
mest oprigtige romantiske historier, jeg nogensinde har læst." – John



Green, forfatter til bestsellerne EN FLÆNGE I HIMLEN og
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