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En to kaos Camilla Jönsson Hent PDF 16-årige Emilie går i gymnasiet, hvor hun har det rigtig godt med at
være en af dem, der er lidt skæv og skiller sig ud. Blandt hendes venner er Viktor, som hun deler mange

interesser med, så derfor er det vel ikke så mærkeligt, at Viktor inviterer hende med til en koncert. Eller hvad?
Næsten samtidig møder Emilie til en fest den lidt ældre Sander, som hun bliver fuldstændig forgabt i. Hvor

lækker og hvor cool kan man lige være?

Uden at være helt sikker på, hvad der er op og ned på det hele, begynder Emilie at se både Viktor og Sander.
For der er jo ingen af dem, som sådan rigtigt er hendes kæreste, og så er det vel okay? Der er bare det der med
veninden Stine, som ikke lægger fingre imellem, når hun fortæller Emilie, at hun er på vej direkte ud i kaos.

Argh, men kan hun ikke bare blande sig uden om?
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