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Jeg, mig, Milly Penelope Bush Hent PDF Det her er min logbog.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive i den endnu, sikkert bare alt muligt – undtagen hvad der skete. Jeg havde
bestemt mig for, at jeg ikke gad, og at jeg bare ville lade, som om jeg gjorde det, hvis Ted spurgte, men så

begik jeg den fejl at fortælle mor om det.   

Milly og hendes tvillingesøster Lily er helt forskellige, selvom de ligner hinanden som to dråber vand. Og en
dag sker der noget alvorligt med deres forhold. Noget, Milly ikke vil tale om. Noget, som hun kalder

"Episoden".
Milly bliver bedt om at føre en logbog over sit liv efter Episoden. Hun skal skrive om det, der skete. Hvor

åndssvagt er det ikke, tænker Milly. Men så begynder hun at skrive …
Og midt i det hele flytter der en amerikansk dreng ind i huset. Han er meget pæn, men fuldstændig umulig at

hænge ud med.
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