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Rör vid mig! Malin Isaksson boken PDF Tjejer äger - En för alla, alla för en Ensam är inte stark, speciellt inte
om man är tjej. Men var går gränsen mellan vänskap och grupptryck? Och när måste man börja ta ansvar för
det man gjort?Det handlar om att vara tjej och överleva gymnasiet. Det handlar om sex, vänskap och killar.
Och tiden precis då, innan man blir vuxen.Ann, Liljan, Jane, Matti och Sofia börjar på gymnasiet. Alla

längtar de efter att leva fullt ut, utan begränsningar! Den som inte lever fullt ut kommer aldrig att bli lycklig.
De fem tjejerna sluter ett förbund. Tillsammans kan de vara mer sig själva, våga mer. Då behöver de inte
fundera över hur en tjej ska vara - de kan göra vad som faller dem in, utan att behöva ta konsekvenserna.

Eller …"En för alla, alla för en", viskar Liljan. "Annars är det ingen idé."
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