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Blå øjne Kevin Japsen Hent PDF Victor er håbløst forelsket i Stina. I det hele taget er håbløshed et ord, han
kender alt for godt. Han ved en masse om Call of Duty, hvilke våben, der er mest effektive, og hvordan man
lægger den bedste strategi, men når det gælder piger, ved han ikke, hvilken strategi han skal vælge. Hvad

siger man til en pige efter hej?

Selv byen, han bor i, er håbløs. Håbløs lille. Den kan prale med to butikker, et biblioteksposthus og en
portion omvandrende overvågningskameraer, fordi alle kender alle. Men der er ikke meget at overvåge.

Victor oplever blot byen som en pause, han ikke har brug for. En pause, der stopper, da en ny dreng i klassen
dukker op. Han får alles opmærksomhed – også Stinas – men han har flere ting med end sin blændende

charme…

 

Victor er håbløst forelsket i Stina. I det hele taget er håbløshed et
ord, han kender alt for godt. Han ved en masse om Call of Duty,
hvilke våben, der er mest effektive, og hvordan man lægger den
bedste strategi, men når det gælder piger, ved han ikke, hvilken
strategi han skal vælge. Hvad siger man til en pige efter hej?

Selv byen, han bor i, er håbløs. Håbløs lille. Den kan prale med to
butikker, et biblioteksposthus og en portion omvandrende

overvågningskameraer, fordi alle kender alle. Men der er ikke meget
at overvåge.

Victor oplever blot byen som en pause, han ikke har brug for. En
pause, der stopper, da en ny dreng i klassen dukker op. Han får alles
opmærksomhed – også Stinas – men han har flere ting med end sin

blændende charme…
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