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Maria var sikker på, at alting ville ordne sig, når først hun slap af med sin forbandede mødom. Så ville hun og
Jannick endelig være rigtige kærester. Men det er ikke så let bare at give sig hen og elske, når Jannick
samtidig har alt for travlt med sin veninde, Julie. Og derhjemme er faren flyttet og har efterladt Maria alene
med morens klæbende ulykkelige kærlighed – som om den skulle undskylde hendes selvmordsforsøg. Selv
bedsteveninden Christina, som lovede, at hun altid ville være der for Maria, forsvinder ind i sin egen lille
boble. Så hvordan kan man stole på kærligheden? Hvordan kan man stole på, at man ikke bare mister den igen
– enten fordi man ikke er lækker nok eller modig nok, eller fordi man selv fucker det op …
000 af bøgerne er danske. Starter, (Jeg) giver et emne, som den næste skal freestyle hen. HverdagOgFest.
HverdagOgFest. nacho: nacho Vidal: Nazi: Nadi Phuket Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på
over 150. HverdagOgFest.
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