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Veel LivsX – #LoveYourself van Marlies Slegers is het zesde deel in de serie over de onvergetelijke en grappige Liv en
haar vriendinnen Kat, Eva en Lotte.

Heeft verliefdheid een houdbaarheidsdatum? Liv weet het niet, zeker niet wanneer Özan voor zes maanden naar
Istanbul vertrekt en Benja verliefd lijkt te zijn op Jenn. Maar voorlopig heeft Liv wel andere dingen aan haar hoofd. Ze
ontmoet de eenzame mevrouw Jansen, en haar zus belandt na een ernstig scooterongeluk in het ziekenhuis. En
waarom wil iedereen perfect zijn? De wereld is toch veel leuker als je jezelf accepteert?! Daarom lanceert Liv de
campagne #LoveYourself!

Een heerlijk boek vol humor, paskamerleed, schoolperikelen, puppyliefde, taartjes en nog veel meer!

Over Veel LivsX – I Love Me:
‘Net als de voorgaande Liv-boeken weer een lekker leesbaar dagboek vol meidenbeslommeringen van een
sprankelende tiener.’
7Days

Nice ebook you must read is Loveyourself Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone
with easy steps. VOICEOFMERCY.COM in easy step and you can FREE Download it now.
We’re the leading free Ebooks for the world. Site is a high quality resource for free Books books.Just
search for the book you love and hit Quick preview or Quick download. You can easily search by the title,
author and subject.Our collection is of more than 250,000 free ePub.The voiceofmercy.com is home to
thousands of free audiobooks, including classics and out-of-print books. The voiceofmercy.com is home to
thousands of free audiobooks, including classics and out-of-print books.
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