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Pigeliv 1 - Klassens dronning Sara Ejersbo Hent PDF Lige inden sommerferien opdager Josefine noget, som
hendes to bedste veninder har holdt hemmeligt for hende. Fast besluttet på at hun ikke vil starte i sjette

sammen med dem, forsøger Josefine at overtale sine forældre til at lade hende skifte skole. Men hvad med
Lukas, den sødeste dreng i klassen, som gerne vil have hende til at blive? Og er hun parat til at miste sine

veninder for altid?

Det bliver en både spændende og forvirrende sommer, der vender op og ned på alting, indtil det endelig står
klart for Josefine, hvad hun skal gøre. Hvis hun tør …

KLASSENS DRONNING er første bog i serien Pigeliv – der handler om venskab, hemmeligheder, forelskelse
og løgne – og om at opdage, at selv om man er gammel nok til at ændre på sit liv, så går tingene ikke altid,

som man havde forestillet sig.
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