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Hvis jeg var din pige Meredith Russo Hent PDF Amanda Hardy er den nye pige på skolen. Ligesom alle

andre vil hun gerne få nye venner og passe ind. Men Amanda har en hemmelighed. Og hun vil ikke så tæt på
nogen, at de risikerer at opdage den. Men da hun møder den søde og venlige Grant, kan Amanda ikke lade
være med at lade ham komme tæt. De tilbringer mere og mere tid sammen, og det begynder at gå op for

hende, at hun mister for meget ved at holde ham på afstand. Hun ønsker mere og mere at dele alt med Grant -
også sin fortid. Men Amanda er bange for, at når han først kender sandhenden om hende, vil han ikke kunne
se bort fra den. For Amandas hemmelighed er, at hun før hed Andrew. Vil sandheden koste Amanda hendes
nye liv - og ham, hun har forelsket sig i? En roman om et spændende og aktuelt emne af en forfatter, som selv

har oplevet det.

 

Amanda Hardy er den nye pige på skolen. Ligesom alle andre vil hun
gerne få nye venner og passe ind. Men Amanda har en hemmelighed.
Og hun vil ikke så tæt på nogen, at de risikerer at opdage den. Men
da hun møder den søde og venlige Grant, kan Amanda ikke lade
være med at lade ham komme tæt. De tilbringer mere og mere tid

sammen, og det begynder at gå op for hende, at hun mister for meget
ved at holde ham på afstand. Hun ønsker mere og mere at dele alt
med Grant - også sin fortid. Men Amanda er bange for, at når han
først kender sandhenden om hende, vil han ikke kunne se bort fra
den. For Amandas hemmelighed er, at hun før hed Andrew. Vil

sandheden koste Amanda hendes nye liv - og ham, hun har forelsket
sig i? En roman om et spændende og aktuelt emne af en forfatter,

som selv har oplevet det.
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