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Babbeldrottningen Meg Cabot boken PDF Första vuxenromanen av författaren till En prinsessas dagbok!

Meg Cabot har haft stora framgångar, både internationellt och i Sverige, med serien En prinsessas dagbok,
som också blivit en filmsuccé.

Nu har hon skapat en lika charmig och oemotståndlig huvudperson för lite äldre läsare: Lizzie Nichols, vars
stora problem i livet är att hon aldrig kan hålla tyst! Hon har en osviklig förmåga att säga fel saker vid fel

tidpunkt. Denna gång lyckas hon skrämma bort sin nye pojkvän som hon besöker i London. Resultatet blir att
hon är fast i den engelska huvudstaden utan kille, utan bostad och utan pengar...

Hot spot – attityd, flärd och underhållning!
Hot spot är en ny utgivningslinje på Prisma där vi erbjuder den mest underhållande läsningen från de

internationella bestsellerlistorna på svenska. Direkt till ett lågt pris! Det här är underhållande, heta böcker
med attityd och flärd – som gjorda för alla som vill drömma sig bort en stund.
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