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Ladybirds 2 - Hjertestarter Jenny McLachlan Hent PDF Jeg kigger på den nye dreng og ser hvid hud, en
fortryllende mund og vildt mørkt hår. Vampyr, tænker jeg. Nej Betty, dumt, vampyrer findes ikke. Mit hjerte

hamrer, som om det forsøger at bryde ud af min krop. Hvad sker der for mig?

Betty Plum ved intet om drenge, og hendes eneste rigtige kys var et uheld og involverede en kat. Så da den
flotte, mystiske Toby pludselig dukker op, får hun brug for hjælp! Mere end nogensinde savner Betty sin
afdøde mor, og da hun finder en bunke breve fra moren gemt på loftet, begynder det langsomt at gå op for

hende, hvad ægte kærlighed handler om.

HJERTESTARTER er anden del af en serie på fire om en gruppe piger, der var bedste venner i børnehaven.
Hver bog har en af pigerne som hovedperson og de kan læses uafhængigt af hinanden.
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