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Ingen gør det bedre Cecily Von Ziegesar Hent PDF Foråret er kommet, og det er ved at blive hedt omkring os.
Folk er optaget på college, og det er tid til at feste igennem – som om festen ikke allerede har været i gang
længe. Nu da B endelig har mistet sin uskyld til N, kan hun ikke vente med at gøre det igen (og igen). Men
vil N og B‘s kærlighed vare ved? Og kommer B endelig ind på Yale? Eller vil N og S efterlade B alene

tilbage i byen? Det vil kun tiden vise… Den amerikanske forfatter Cecily Brooke von Ziegesar (f. 1970) er
bedst kendt for ungdomsbøgerne "Gossip Girl", som er blevet lavet til en tv-serie, der har vundet stor

popularitet i USA såvel som Europa. Cecily von Ziegesar er født og opvokset i New York City, som er scene
for "Gossip Girl"-serien. "Sex and the City for unge." – Teen People "En syndig fornøjelse. Bogen virker som
sladderen selv – når du først er i gang, er det meget svært at stoppe." – Publishers Weekly Træd indenfor i

Gossip Girls skandaløse verden af bagtalelse, jalousi og forræderi. En verden befolket af New Yorks lækreste
mennesker, som – for det meste – viser sig at være ret almindelige under alt designertøjet.
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