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S, P eller K 2 - Popprinsesse Cathy Hopkins Hent PDF Om serien: I Cathy Hopkins nye teenage-pigeserie

skal vi lære tre piger og to drenge at kende: Cat, Becca, Lia, Mac og Squidge, som bor i en lille by i Cornwall
i Sydengland. De fem hovedpersoner er venner og skolekammerater - og de skiftes til at være fortællere og
hovedpersoner i seriens i alt otte bøger. Temaerne er venskab, familie, kærlighed og teenagelivet på godt og
ondt. Om Popprinsesse: Becca møder sin hidtil største udfordring i en S, P eller K-leg med vennerne: Squidge

udfordrer hende og veninden Cat til at deltage i konkurrencen om at blive årets Popprins og årets
Popprinsesse. Lia, Mac og Squidge vil også deltage. Becca har ry for at være vægelsindet, en drømmer, som
aldrig får gjort noget ved sine drømme. Vennernes udfordring tvinger hende til at gøre noget ved det, til at
bruge al sin energi på at vise, hvad hun kan. Hun har sangstemmen til det, men har hun også den viljestyrke,

det også kræver.

 

Om serien: I Cathy Hopkins nye teenage-pigeserie skal vi lære tre
piger og to drenge at kende: Cat, Becca, Lia, Mac og Squidge, som
bor i en lille by i Cornwall i Sydengland. De fem hovedpersoner er
venner og skolekammerater - og de skiftes til at være fortællere og
hovedpersoner i seriens i alt otte bøger. Temaerne er venskab,

familie, kærlighed og teenagelivet på godt og ondt. Om
Popprinsesse: Becca møder sin hidtil største udfordring i en S, P eller
K-leg med vennerne: Squidge udfordrer hende og veninden Cat til at

deltage i konkurrencen om at blive årets Popprins og årets
Popprinsesse. Lia, Mac og Squidge vil også deltage. Becca har ry for
at være vægelsindet, en drømmer, som aldrig får gjort noget ved sine
drømme. Vennernes udfordring tvinger hende til at gøre noget ved
det, til at bruge al sin energi på at vise, hvad hun kan. Hun har
sangstemmen til det, men har hun også den viljestyrke, det også



kræver.
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