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Anna og Harry Susanne Foldberg Hent PDF Forlaget skriver: Første bind i serien om Anna og Sara, der er
vilde med One Direction. Om gode og dårlige veninder, forældre, der ingenting forstår, og om at leve og dø
for Harry og Niall. Da 11-årige Anna hører, at 1D skal spille i Parken til sommer, ved hun bare, at hun skal
med til den koncert. Men billetterne er dyre, og i øvrigt synes hendes forældre, at hun er for lille til at tage
afsted alene. Da hendes mor vinder to VIP-billetter til koncerten med mulighed for at møde drengene

bagefter, burde Annas lykke derfor være gjort. Men hvem skal hun tage med, når nu hun ikke længere er
bedste-veninde med Sara? Og hvordan skal hun få sagt til sin mor, at hun faktisk allerede har købt en billet -
med hendes Dankort ... »Tonerne omfavnede Anna. De tordnede mod hendes ører. Hun så sig omkring i

mængden. Pigerne rundt om hende hvinede og skreg. Hun var på Wembley Stadion, og koncerten med One
Direction var i fuld gang. Med ét stod hun på scenen, og Harry var lige ved siden af hende .«- Citat fra bogen
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