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Kun i drømme Cecily Von Ziegesar Hent PDF Lys, kamera, skandale! Hollywood invaderer vores by, og S
står over for sit gennembrud på det store lærred. Jeg har hørt, at hun allerede har en seriøs affære med sin
filmelsker, T. Hvad vil det mon betyder for N, der knokler sommeren væk i Hamptons? Og hvis N er ledig,
hvad så med B? Jo, jo, hun er i London med sin royale førsteelsker, men N vil altid være den sande prins i
min bog … eller film. Læn dig trygt tilbage og nyd showet! Den amerikanske forfatter Cecily Brooke von
Ziegesar (f. 1970) er bedst kendt for ungdomsbøgerne "Gossip Girl", som er blevet lavet til en tv-serie, der
har vundet stor popularitet i USA såvel som Europa. Cecily von Ziegesar er født og opvokset i New York

City, som er scene for "Gossip Girl"-serien. "Sex and the City for unge." – Teen People "En syndig fornøjelse.
Bogen virker som sladderen selv – når du først er i gang, er det meget svært at stoppe." – Publishers Weekly
Træd indenfor i Gossip Girls skandaløse verden af bagtalelse, jalousi og forræderi. En verden befolket af New
Yorks lækreste mennesker, som – for det meste – viser sig at være ret almindelige under alt designertøjet.
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