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Enestående Kristine Sloth Hent PDF Enestående er en inspirerende og ærlig selvhjælpsbog til teenagepiger. I
bogen stiller Kristine Sloth dig en række spørgsmål og giver dig udfordringer, som får dig videre, hvis du
arbejder med dem. Bogen er fuld af eksempler og historier fra Kristines eget liv og ideer til, hvordan du får
bedre selvtillid og modet til at være den bedste version af dig. Kristine er 16 år og prisbelønnet YouTube-

stjerne med 125.000 faste følgere og over 200.000 på Instagram. Hendes videoer handler om alt det
allervigtigste i en teenagers liv: venskab, kærlighed, selvværd, følelser og beauty. Hun er kendt og elsket for
sin ærlige og ligefremme stil. Kristine har tidligere udgivet bogen MIN VERDEN. Dette er en ebog med

såkaldt fixed laoyut. Den er velegnet til læsning på læseapparater som tablets og smartphones. Den er uegnet
til læsning på ældre eller mindre avancerede læseapparater.
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