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Piger i jeans - den anden sommer Ann Brashares Hent PDF Der var engang fire piger, som delte et par bukser.
Pigerne var forskellige i størrelse og former, og alligevel passede bukserne dem alle. Derfor vidste de, at det

var nogle helt særlige, næsten magiske jeans.

Måske tror du, at det er en vandrehistorie. Men jeg ved, at det er sandt, for jeg er en af dem, en af de fire
piger, der havde bukserne på.

Sidste sommer sendte vi Jeansene rundt imellem os, og havde hver vores usædvanlige oplevelser i dem. De
hjalp os til at overvinde svære stunder og til at vinde sympati fra mennesker, vi ikke engang vidste, at vi

gerne ville elskes af. Denne sommer begyndte anderledes end den forrige.

Tibby skulle studere film på et college i Virginia, men resten af os regnede med at blive hjemme. Vi var alle
sammen spændte på at se, hvordan Jeansene fungerede, når de ikke var på rejse.

Men Bridget havde endnu aldrig hørt om en plan, som hun ikke havde haft lyst til at ændre. Så lige fra
begyndelsen kom sommeren til at gå helt anderledes, end vi havde forventet. Kærlig hilsen Lena

Serien om Tibby, Carmen, Bridget og Lena består af følgende bind:

Fire piger, et par jeans
Piger i jeans. Den anden sommer
Piger i jeans. Den tredje sommer
Piger i jeans. Den sidste sommer
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Der var engang fire piger, som delte et par bukser. Pigerne var
forskellige i størrelse og former, og alligevel passede bukserne dem
alle. Derfor vidste de, at det var nogle helt særlige, næsten magiske

jeans.

Måske tror du, at det er en vandrehistorie. Men jeg ved, at det er
sandt, for jeg er en af dem, en af de fire piger, der havde bukserne

på.

Sidste sommer sendte vi Jeansene rundt imellem os, og havde hver
vores usædvanlige oplevelser i dem. De hjalp os til at overvinde

svære stunder og til at vinde sympati fra mennesker, vi ikke engang
vidste, at vi gerne ville elskes af. Denne sommer begyndte

anderledes end den forrige.



Tibby skulle studere film på et college i Virginia, men resten af os
regnede med at blive hjemme. Vi var alle sammen spændte på at se,

hvordan Jeansene fungerede, når de ikke var på rejse.

Men Bridget havde endnu aldrig hørt om en plan, som hun ikke
havde haft lyst til at ændre. Så lige fra begyndelsen kom sommeren
til at gå helt anderledes, end vi havde forventet. Kærlig hilsen Lena
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