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Stjernekys 3 - Sangen fra hjertet Line Kyed Knudsen Hent PDF Mie rystede på hovedet. Det dunkede hårdt i
hendes bryst. Hun kunne næsten høre hvert hjerteslag. ”Det er ikke det, jeg vil,” sagde hun og prøvede at

trække vejret roligt. ”Det, jeg vil, kan jeg ikke, for du vil ikke have mig.” Hun stod helt stille og kiggede på
ham.

Mie er kæreste med søde, smukke Oskar, og det er fantastisk – bortset fra, at han går på en danseskole i
London. Og det er ikke så let at være kærester på afstand. I hvert fald ikke for Mie.

Sangen fra hjertet er tredje bind i trilogien Stjernekys, hvor vi følger Mie gennem den svære, men også
dejlige gymnasietid, med forelskelser og venindekonflikter, fester og druk, lykke og håbløshed - og masser af

musik.

Læs også de to første bøger om Mie: Toner i natten og Lyden af vinger
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