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andre kysser handler om brevkasser, (lidt for) kåde hunde, løgne og hemmeligheder - og selvfølgelig om Ida,

hendes venner og pinlige familie!

Hvordan er det at være en 14-årig pige, når drengene pludselig hellere vil kysse end at spille Fifa? Tja, Ida
ville ønske hun vidste det, men desværre vil Vitus meget hellere kysse med Liva. Populære Liva, som både
har store bryster OG en kæreste, men faktisk virker lidt ligeglad med den sidste. Der er ingen retfærdighed til!

Selv Idas hund får mere erfaring på kærestefronten end hende... Pinligt!

Med masser af humor og varme fortæller den populære forfatter Camilla Wandahl her en realistisk historie fra
hverdagen, som den ser ud for tweenpigen, der så nemt kan synes, at alt er VILDT pinligt! Alt om at være
pige er et tøseunivers, som læserne kan spejle sig i, hvor de både bliver taget alvorligt og forhåbentlig kan

grine lidt af sig selv og deres mange bekymringer.

Bøgerne i serien kan læses uafhængigt af hinanden fra ca. 11 år.
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