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The Killing Lies Caroline Ørsum Hent PDF The Killing Lies er første bog i en ny Zoom On serie om Kys,
sved og rock'n'roll. Egentlig ville Ditte aldrig spille i et band igen. Men Tue, Søren og mystiske, lækre Emil
mangler en bassist. Ditte kommer med i The Killing Lies, og de stiller op i en talentkonkurrence. Men er de

gode nok til at vinde? Og kan deres sammenhold klare presset?

Uddrag fra bogen:

„Hvad er det, I vil have?“ Min stemme ryster.

„Skal jeg spille noget sværere? For at være god nok til at komme med i jeres snobbede lorteband?“

Mit hoved koger. Fingrene flytter sig af sig selv. Hurtigt og præcist. Denne gang laver jeg ingen fejl.

Læs også de næste bøger i serien Kys, Sved og Rock‘n‘Roll:

Bd 2. Fucked Up Friends (udkommer januar 2013)

Bd 3. Flying High (udkommer april 2013)
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