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Fordelen ved hemmelige forelskelser Becky Albertalli Hent PDF Cassies yndlingsemne: Den kendsgerning, at
jeg har haft seksogtyve crush og har kysset præcis nul gange. Det er åbenbart, fordi jeg skal kvinde mig op. Hvis
jeg er vild med en fyr, skal jeg sige det til ham. Måske kan man gøre sådan i Cassies verden og få det til at ende

med et kys. Men jeg er ikke sikker på, at det fungerer for tykke piger.

Molly ved alt om at være hemmeligt forelsket. Hun har prøvet det 26 gange. For selvom hendes søster Cassie
siger, at hun skal kaste sig ud i det, tør Molly ikke risikere at blive afvist. Hun er forsigtig. For det skal tykke
piger altid være. Men så dukker Will op. Han er sjov, flirtende og muligt kæreste-materiale. Og med ham kan

Molly måske få sit første kys. Men der er også Reid, Mollys nye kollega. Ham kan hun da umuligt falde for. Vel?

"Den her bog giver mig hjertebanken. Den er oprigtig og sjov. Jeg har lyst til at kramme den."

- STEPHANIE PERKINS, FORFATTER TIL "ANNA OG DET FRANSKE KYS"

"Det første kys, den første forelskelse, selv den første seksuelle oplevelse - det er alt sammen beskrevet mange
gange før. Men Albertalli skriver om disse store øjeblikke direkte og uden omsvøb."

- ENTERTAINMENT WEEKLY

Becky Albertalli er uddannet psykolog. Hun debuterede i 2015 med den prisvindende "Simon vs. verdens
forventninger", bogen bag filmen "Love, Simon." Hun bor i Atlanta, USA med sin familie og bruger det meste af

sin tid på at skrive YA-romaner. Læs mere om hende på <a
href="http://www.beckyalbertalli.com">www.beckyalbertalli.com</a>.
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