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Fangirl Rainbow Rowell Hent PDF Cath er Simon Snow-fan – kæmpe Simon Snow-fan! Hun og hendes
søster Wren levede og åndede for Simon Snow-serien, da de var børn. De læste og læste og læste. De skrev
Simon Snow-fanfiction. De klædte sig ud som karaktererne til filmpremiererne.
Det er Caths søster vokset fra nu. Men det er Cath ikke – hun VIL ikke vokse fra det.
De to søstre skal på college, og Wren har meddelt Cath, at hun ikke gider dele værelse med hende. Så Cath
står alene – helt uden for sin comfort-zone. Hun har en sur roommate med en sød kæreste, som hele tiden er i
nærheden. Hun har en lækker klassekammerat, som kun gider tale om tekster. Og hun kan ikke lade være med
at bekymre sig om sin far, som aldrig før har været alene.
Så spørgsmålet er: Kan Cath klare livet på college uden sin søster ved hånden? Er hun klar til at starte et liv
på egen hånd? Og har hun overhovedet lyst til at starte et nyt liv – uden Simon Snow?
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