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Love, Simon Becky Albertalli boken PDF Simon är homosexuell, men har inte kommit ut. Han är rädd för att
hamna i strålkastarljuset och föredrar att spara dramatiken till musikalen som han är med om att sätta upp.

Men så råkar skolans dramaking läsa Simons mail och hans hemlighet riskerar att avslöjas. Nu måste han visa
för alla vem han är, men hur ska han göra det utan att det blir konflikter med hans vänner, utan att han måste
kompromissa med sig själv? Och framför allt, utan att förlora chansen med Blue, den mest bedårande kille

han aldrig mött.

"En lysande debut om kärlek utanför normen. Helhetsbetyg 5."
BTJ

"Så fort jag kom hem läste jag den en gång till. Vid ett tillfälle i läsningen blev jag så uppfylld och glad av
Becky Albertallis skickliga berättande och mästerliga karaktärer att jag behövde ta en paus och helt enkelt

krama boken."
dagensbok.com

"Så fint att jag nästan grät några gånger."
prickigapaula.blogspot.se

"Heartwarming and real and damn right hilarious with a spoonful of awkwardness."
The Guardian
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