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Harry Styles Sarah Oliver Hent PDF Harry Styles er gang på gang blevet kåret som den lækreste fyr i

boybandet One Direction. Piger verden over elsker hans smil og søde personlighed. Harry Styles – en biografi
er et must for alle One Direction fans, som ønsker at vide lidt mere om Harry Styles. Bogen fortæller hele
historien om Harry, hans vej til toppen og livet som superstjerne i verdens bedste boyband. Du får alle

detaljer om venskabet med de andre drenge i One Direction, hans kærlighedsliv, og hvad han kigger efter hos
pigerne. Vidste du fx, at Harry engang kysset en fan? Og at han har en bedste ven, udover Louis, som ikke er
med i One Direction? Om forfatterenSarah Oliver er journalist og forfatter. Hun har tidligere skrevet bogen

One Direction Superstjerner fra A-Z og Justin Bieber Superstjerne fra A-Z
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