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Da Brittany Ellis går inn til kjemitimen første skoledag, vet hun ikke at det perfekte livet hun har skapt for seg
selv kommer til å rakne foran øynene hennes. Hun tvinges til å sitte sammen med Alex Fuentes, gjengmedlem
fra den andre siden av byen. Han kommer til å bli en trussel for alt hun har jobbet så hardt for det plettfrie
ryktet, den perfekte kjæresten og hemmeligheten om den alt annet enn perfekte familien hennes. Alex er en
"bad boy", og han vet det. Så da han inngår et veddemål med vennene sine om at han skal klare å forføre
Brittany, er det bare en kul greie. Men snart skjønner Alex at den perfekte isdronning-cheerleaderen er et ekte
menneske med ekte problemer, og det som startet som et køddete veddemål blir snart noe mye mer ...
Perfekt kjemi er en herlig kjærlighetsroman. Egentlig ganske alvorlig, så man kan felle en tåre eller to. Jeg
likte greia med at historien ble sett fra både. Selv om ingrediensene er kjente og kjedelige kan fremdeles
resultatet bli overraskende friskt og godt. Og denne boken er sånn. Perfekt kjemi. Grenseløs kjærlighet. Hjertet
går sine egne veier, og det er ikke alltid sant at like barn leker best. Les mer Jeg likte boka veldig, veldig godt
og vil virkelig anbefale den videre. Det var den beste kjærlighetsromanen jeg har lest. Det er På grunn av
bokas muntlige flyt. Perfekt kjemi er var virkelig en nydelig kjærlighetshistorie! Jeg gikk rundt med boken i
hånden så sant det lot seg gjøre, helt oppslukt av historien til Brittany. Kjøp 'Perfekt kjemi' av Simone Elkeles
fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok 9788205450462 Bokomtale
om ’’Perfekt Kjemi’’ Denne boken handler om umulig og forbudt kjærlighet. Det er en moderne Romeo og
Julie-historie. Forfatteren av boka er Simone. Perfekt kjemi ble skrevet av den amerikanske
ungdomsbokforfatteren; Simone Elkeles og ble oversatt til norsk av Hilde Stubhaug og utgitt av Gyldendal i
2010. Søkeresultater for Perfekt kjemi - Haugenbok.no. Haugenbok.no Norges raskeste nettbokhandel.
Handlekurven er tom! SIMONE ELKELES har skrevet flere bestselgende romaner for ungdom; blant annet
trilogien Perfekt kjemi. (Perfekt kjemi; Grenseløs kjærlighet, Brennende hjerter).

