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Alt dette er sandt Lygia Day Peñaflor Hent PDF Da Miri, Soleil, Penny og Jonah blev venner med deres
forfatteridol, havde de aldrig forestillet sig, at deres dybeste hemmeligheder skulle ende i hendes næste

bog ... og med altødelæggende konsekvenser.

Miri Tan elskede romanen Understrøm lige så højt, som var den et levende væsen. Så da hun og hendes
veninder skulle møde forfatteren, Fatima Ro, til en bogsignering, lagde de en plan, så de kunne komme helt
tæt på hende. Selvom veninderne ikke længere vil stå ved. Og det med Jonah ... Miri ved, at intet af det, var

Fatimas fejl.

Soleil John ville gerne selv være forfatter en dag, så da hun og veninderne begyndte at hænge ud med
yndlingsforfatteren, Fatima Ro, følte hun sig overordentlig heldig - især da Jonah Nicholls også begyndte at
hænge ud med dem. Når hun ser tilbage, kan hun ikke begribe, at hun lod Fatima manipulere hende og Jonah

så meget. Hun kan ikke begribe, at hun bare blev brugt til en bog.

Penny Panzarella var andet og mere end den party-tøs, som alle de andre på skolen troede, hun var. Det var
hun desperat efter at vise Fatima Ro, og hun så sit snit, da Fatima bad pigerne om at være åbne over for
hende. Hvis hun bare havde vidst, hvad der ville ske, da Fatima opdagede Jonahs hemmelighed. Hvis hun
bare havde vidst, at grænsen mellem fiktion og virkelighed var mere kompliceret, end nogle af dem kunne

have forestillet sig ...
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