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Blikfang David Rømer Voigt Hent PDF Forlaget skriver: Kiki og Micha lever det vilde ungdomsliv. Fester,
sprut og hurtige bekendtskaber. Men en dag går det hele for vidt... Problemer og forviklinger vælter ned over

pigerne, og deres familier.

En mormor med prut i, en lillebror med krudt i, samt en masse andre skøre og sjove familiemedlemmer er
med til at sætte fut i denne fortælling, hvor en uventet begivenhed sender alle ud i en surealistisk virkelighed.

Dilemmaerne, som piger kommer ud for, og måden de vælger at løse dem på, gør bogen til en alletiders
underfundig og lattermild historie, hvor to vilde piger med sans for erotik snart skal lære, at intet hverken;

drinks eller sex er gratis eller uden omkostninger.

En underholdende bog fra start til slut, som efterlader læseren stof til eftertanke omkring nutidens ungdom og
udskejelser, rigtigt og forkert samt det evindelige spørgmål om hvor grænsen går.
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