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Elsker, elsker ikke 2: Mig og Marco Line Kyed Knudsen Hent PDF „Jeg danser vildt og skråler med på
sangene og hopper i sofaen og føler, at mit hjerte er ved at sprænges. Han har selv spurgt, om vi skal ses i
morgen! Han har jo nærmest inviteret mig til en tur på engen. Ida har aldrig været rigtig forelsket. Men så

møder hun Marco, der ligner prinsen fra hendes drømme, og hun falder pladask for ham. Problemet er bare, at
hun er kæreste med Alexander fra klassen og bliver nødt til at lyve over for både ham og Marco. Og så bliver
der ballade … Line Kyed Knudsen har skrevet serien "Elsker, elsker ikke" om de fire piger Sofie, Ida, Ella og

Johanne og deres første møde med kærligheden. Mig og Marco er andet bind i serien og fortæller Idas
historie.

 

„Jeg danser vildt og skråler med på sangene og hopper i sofaen og
føler, at mit hjerte er ved at sprænges. Han har selv spurgt, om vi
skal ses i morgen! Han har jo nærmest inviteret mig til en tur på
engen. Ida har aldrig været rigtig forelsket. Men så møder hun

Marco, der ligner prinsen fra hendes drømme, og hun falder pladask
for ham. Problemet er bare, at hun er kæreste med Alexander fra

klassen og bliver nødt til at lyve over for både ham og Marco. Og så
bliver der ballade … Line Kyed Knudsen har skrevet serien "Elsker,
elsker ikke" om de fire piger Sofie, Ida, Ella og Johanne og deres
første møde med kærligheden. Mig og Marco er andet bind i serien

og fortæller Idas historie.
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