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Mig Maja Sandra Schwartz Hent PDF Maja er vild med lækre Tristan. Og han er vild med hende. Eller det
bliver han, når han opdager, at hun er til. Da han inviterer til fest, er Maja klar til sit livs scoring. Hun skal

bare lige finde det helt rigtige at have på. Men det er ikke så nemt. For Eva kan spise alt, mens Maja buler ud,
blot hun ser på en pose Piratos. Og Katrine, der er slank og stanglækker, er sund på den onde og totalt

uopnåelige måde. Øv. Bedre bliver det ikke, da Sylvester, Majas plageånd fra barndommen, pludselig flytter
ind på det kælderværelse, som Maja har glædet sig til at overtage.

 
Mig Maja handler om 14-årige Majas jagt på endelig at finde sig en kæreste – hun skal bare lige tabe sig et
par kilo. Det sender hende ud på lidt af en rutsjetur, hvor hun pludselig ikke aner, hvad der er op og ned, og

hvem hun kan stole på. Mindst af alt sig selv.

 

Maja er vild med lækre Tristan. Og han er vild med hende. Eller det
bliver han, når han opdager, at hun er til. Da han inviterer til fest, er
Maja klar til sit livs scoring. Hun skal bare lige finde det helt rigtige
at have på. Men det er ikke så nemt. For Eva kan spise alt, mens
Maja buler ud, blot hun ser på en pose Piratos. Og Katrine, der er

slank og stanglækker, er sund på den onde og totalt uopnåelige måde.
Øv. Bedre bliver det ikke, da Sylvester, Majas plageånd fra

barndommen, pludselig flytter ind på det kælderværelse, som Maja
har glædet sig til at overtage.

 
Mig Maja handler om 14-årige Majas jagt på endelig at finde sig en
kæreste – hun skal bare lige tabe sig et par kilo. Det sender hende ud
på lidt af en rutsjetur, hvor hun pludselig ikke aner, hvad der er op og

ned, og hvem hun kan stole på. Mindst af alt sig selv.
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