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Loverboy forever Nadia Kadi Hent PDF - Egentlig kan det være lige meget med den telttur, sagde Sebastian
efter en pause. - Der er alligevel ingen piger til os. - Hvem ville du da gerne have? spurgte jeg overrasket.

Indtil nu var det ikke faldet mig ind, at Sebastian også kunne være forelsket. Jeg havde kun været lettet over,
at Markus ikke havde ladet sine kølige øjne hvile på Maria. - Åhr ikke nogen, sagde han undvigende. Det er
forår og det hele springer ud �også pigerne. De fleste i Christoffers og Sebastians klasse har i hvert fald svært
ved at styre hormonerne, så da deres lærer foreslår en telttur som afslutning på et biologiprojekt, bliver det
taget imod med kyshånd. Og hvis det er det der skal til for at score den eneste ene, kan man vel nok overleve
at sove sammen med en million myg i et udtørret mosehul. Christoffer lægger i hvert fald straks en plan, og

han er ikke den eneste, der har en hemmelig dagsorden for turen �

�

- Egentlig kan det være lige meget med den telttur, sagde Sebastian
efter en pause. - Der er alligevel ingen piger til os. - Hvem ville du
da gerne have? spurgte jeg overrasket. Indtil nu var det ikke faldet

mig ind, at Sebastian også kunne være forelsket. Jeg havde kun været
lettet over, at Markus ikke havde ladet sine kølige øjne hvile på

Maria. - Åhr ikke nogen, sagde han undvigende. Det er forår og det
hele springer ud �også pigerne. De fleste i Christoffers og Sebastians
klasse har i hvert fald svært ved at styre hormonerne, så da deres

lærer foreslår en telttur som afslutning på et biologiprojekt, bliver det
taget imod med kyshånd. Og hvis det er det der skal til for at score
den eneste ene, kan man vel nok overleve at sove sammen med en
million myg i et udtørret mosehul. Christoffer lægger i hvert fald
straks en plan, og han er ikke den eneste, der har en hemmelig

dagsorden for turen �
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