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Smil, Vigga! #Skør Rikke Dyrhave Hent PDF Er det nu også fedt at være model? I denne bog skal Vigga sker
der rigtig meget i hendes liv. Vigga skal ud på sit næste model-job. Men det er slet ikke så sjovt som det

første. Derfor beslutter Vigga sig for, at hun ikke vil være model mere. Freja, hendes gode veninde, synes hun
er helt skør. Hendes far og hans kæreste Lotte er på jagt efter et nyt hus, hvor de skal bo sammen. de skal også

have et barn sammen. så Vigga skal være storesøster! Og Viggas mor skriver hele tiden sms'er og smiler
mærkeligt. Måske er hun også ved at blive skør? I skolen er det heller ike helt nemt, når vigga kommer i
gruppe med Sandra. Igen. Nu er andet bind i den nye serie om Vigga udkommet. Den er skrevet af Rikke

Dyrhave, som er kendt for den populære dagbogsserie om Livs liv.  Der er flere bøger på vej.
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