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#Över 20 miljoner sålda exemplar
#En New York Times bestseller
#Såld till 35 länder
#Vinnare av Childrens Choice Book of the Year Award
#Filmrättigheterna köpta av Summit Entertainment, produktionsbolaget som gjort Twilight och Divergent
INikkis dagbok #5 får vi följa fjortonåriga Nikki Maxwell som i text och teckningar skildrar sitt dagliga liv
med alla dess utmaningar. Hon skriver om sina vänner, förälskelser, om sin familj och den här gången om sitt
plötsliga intresse för journalistik efter att hennes ärkefiende Mackenzie har börjat skriva en skvallerspalt i
skoltidningen.
Nikkis dagbok är utformad som en dagbok och rikt illustrerad med teckningar och seriestrippar. En
motsvarighet till Jeff KinneysDagbok för alla mina fans fast med en tjej som huvudperson. En given hit för
tjejer från 9 år och uppåt.
RACHEL RENÉE RUSSELL är en amerikansk advokat som föredrar att skriva barnböcker framför juridiska
resuméer. Hon bor för närvarande i Michigan.

»Hela boken är full av knasiga upptåg blandat med akuta överlevnadstips, och av kul serier och roliga
illustrationer på varje uppslag.
En fullträff för unga humorfans!« BELINDA GRAHAM, TIDNINGEN KULTUREN
»Nikkis dagbok är full av humor, oväntade vändningar och stor igenkänningsfaktor från tonårens berg- och
dalbana.« ANNA WILNER, BTJ-HÄFTET
»För de som gillar dagböcker är det här ett stort tips.« BOKSLUKARNA
Dustedagboka 1: fortellinger fra et populært liv – NOT! Nikki er ny på skolen, og drømmer om en plass i
SKP-gjengen (Søt, Kul og Populær). Pojkar skriver inte dagbok, eller? Hjälten i den här boken, Greg, gör i
alla fall det. Och inte nog med det - han ritar fullt med bilder i den också. Pris: 93 kr. Häftad, 2017. Finns i
lager. Köp Ronja Rövardotter. Vildvittrorna av Astrid Lindgren hos Bokus.com. Innan vi gick kastade jag en
sista blick på fyren. Dörren var stängd och avsatsen tom och jag hade just börjat dra en lättad suck, när andan
liksom fastnade i.
Penny 5 ½ månad ***** 29/5 Omlpacering Nyheter ***** 24/5 Nyheter Planerade valpar Donnas galleri
Pennys galleri LinniMeister.
Hei kjære leser! Jeg heter Linni Meister og er mor til verdens beste gutt - Dennis Michael. Jeg jobber som
Tv-profil, modell, blogger og er nå ute med. PUBLIKINFO SOMMARLOV 2017. Det kostar inget att vara
publik och ingen föranmälan behövs. Sändningarna startar klockan 09.00 och först till kvarn gäller för. Outlet
online på CDON.COM. Bra priser och snabb leverans på Nordens största varuhus! Köp barnböckerna på
Adlibris.
Låga priser, fri frakt och snabb leverans! Adlibris Bokhandel Det er et helt nytt år!! 2017!! Og dette er året da
jeg skal bli filmstjerne, OL-vinner, elevrådsformann, gourmetkokk, turnstjerne og kunstner!

