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S, P eller K 8 - Venner alle sammen Cathy Hopkins Hent PDF I Cathy Hopkins' nye underholdende og
engagerende teenage-pigeserie møder vi tre piger og to drenge: Cat, Becca, Lia, Mac og Squidge, som bor i
en lille by i Cornwall i Sydengland. De fem er venner og skolekammerater - og de skiftes til at være fortællere
og hovedpersoner i seriens i alt otte bøger. Temaerne er venskab, familie, kærlighed, fremtiden; kort sagt

teenagelivet på godt og ondt. Om 8. bind: S, P eller K: Hemmeligheden

Der sker en frygtelig masse i Cats liv: Familien skal flytte, så ENDELIG får Cat sit eget værelse. Hendes far
skal giftes med Jen, hvilket betyder shoppingtur til London og en mulighed for at mødes med de nye venner,
Nesta, Lucy, Izzie og TJ - og ikke mindst Jamie. Men ingenting går som forventet. Cats drømmeværelse

ligner noget, der er løgn, Jamie laver et forsvindingsnummer, og bryllupsplanerne går i stykker. Hvordan vil
Cat håndtere det hele, og vil hun kunne holde sit løfte om at afsløre en hitil skjult hemmelighed for sine

venner?
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