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Chokoladesøstre 3: Sommerdrømme Cathy Cassidy Hent PDF Når en smuk drøm bliver livsfarlig. Sommer
har en drøm om at blive ballerina på Den Kongelige Balletskole. En drøm, der en gang er gået i vasken. Men
nu er der opstået en ny mulighed - og Sommer vil gøre ALT for at få plads på det nye balletakademi. Men

drømmen bliver snart et mareridt, og alt for sent går det op for Sommer, at hendes stræben efter drømmen har
skubbet alle hendes venner og familie på afstand. Sommer føler nemlig ikke, at de forstår hende. De blander
sig i alting, så Sommer aldrig får fred. Kan de ikke bare forstå, at hun skal klare tingene på sin egen måde -
det er nemlig kun hende, der har styr på det. Der skal lægges en stram plan for træningen. Og for maden - for
Sommer mener, at hun er blevet for tung og klodset til at opnå sin drøm. Og så må man jo skære ned på det,

man spiser. Hver dag ...
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