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Directioners - Sara og Niall Susanne Foldberg Hent PDF Forlaget skriver: Andet bind i serien om Anna og
Sara, der er vilde med One Direction. Om gode og dårlige veninder, forældre, der ingenting forstår, og om at
leve og dø for Harry og Niall. Sara er 12 år og vild med Niall fra 1D. Hun dagdrømmer om ham, når hun har
brug for en pause fra hverdagen. Og det har hun tit, for far og mor er skilt, og nu skal far have barn med sin

nye kæreste. Men mor er ikke vild med fars nye kæreste, så far vil ikke have, at Sara fortæller det til mor. Sara
er splittet. Hvordan kan hun glæde sig til at blive storesøster, når mor ikke må vide noget? Og er Anna og

Sille overhovedet til at stole på? Hvis bare hun havde nogen til at hjælpe sig. Allerhelst Niall. Da Sara ser, at
Movellas har udskrevet en novelle-konkurrence, hvor præmien er en rejse til Irland i Nialls fodspor, beslutter

hun sig for at deltage. Hun må og skal vinde - og måske kan Niall faktisk hjælpe ...
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