
Taranteller og tungekys
Hent bøger PDF

Michael Kamp
Taranteller og tungekys Michael Kamp Hent PDF De 15-årige tvillinger Lærke og Emil tilbringer
sommerferien i kolonihaven med deres forældre. Det betyder grill, græsplænehygge ... og begrænset

skærmtid. Emil og Lærke keder sig, for hvad skal man få en hel ferie til at gå med når man ikke må surfe på
YouTube? Længere nede ad vejen bor Jessica. Jessica er nogle år ældre end tvillingerne, og Emil er

snotforelsket i hende. Der er bare et problem: Jessica opdrætter taranteller, og Emil er bange for edderkopper.
Det kan han selvfølgelig ikke indrømme, så han må bide tænderne sammen og smile når hun viser dem frem.
Snart får de dog andet at tænke på da et mystisk vejrfænomen får hele verden til at gå i sort. Midt i alt kaosset

øjner Emil sin chance for at imponere Jessica og lade kærligheden spire.
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