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Vågat 6: Hårdare Ane-Marie Kjeldberg Hent PDF "Han jämrade sig igen, men hon visste att han när som helst
kunde sätta emot och hindra henne i det hon gjorde. Att han fogade sig och fann sig i hennes våldsamma sätt

gjorde henne explosiv av vrede och när han låg där på rygg gav hon honom en rungande örfil."

Direktör Bodil Eriksen reser till sitt och Christians sommarhus vid Västerhavet för att i lugn och ro fundera på
sitt förestående bröllop med den kultiverade Ib. Men då dyker snickaren Bue Ravn upp för att reparera huset.
Han tar sig otroliga friheter tycker Bodil, som upprört försöker sätta honom på plats. Men hon misslyckas
gång på gång och spänningarna mellan dem eskalerar, samtidigt som den kvävande sommarhettan är nästan

outhärdlig och åskan kommer allt närmare. Explosionen är oundviklig.

I de vackra, ärvda sommarhusen vid Grå Klit andas sommargästerna in dofterna från Västerhavet och njuter
av solen, precis som deras familjer har gjort i flera generationer. Men vi befinner oss i slutet av 60-talet och
luften vibrerar av oro och en okänd frihetskänsla, och oväntade spänningar uppstår. Erotikens förvandlande
kraft är oemotståndlig och sommarfolkets liv tar helt nya riktningar i form av sex, romantik och ändrade

livsöden.

Sommarfolket är en erotisk serie i sex delar.

Ane-Marie Kjeldberg (f. 1960) är en dansk författare, redaktör och skrivcoach.

 

"Han jämrade sig igen, men hon visste att han när som helst kunde
sätta emot och hindra henne i det hon gjorde. Att han fogade sig och
fann sig i hennes våldsamma sätt gjorde henne explosiv av vrede och

när han låg där på rygg gav hon honom en rungande örfil."

Direktör Bodil Eriksen reser till sitt och Christians sommarhus vid
Västerhavet för att i lugn och ro fundera på sitt förestående bröllop
med den kultiverade Ib. Men då dyker snickaren Bue Ravn upp för
att reparera huset. Han tar sig otroliga friheter tycker Bodil, som

upprört försöker sätta honom på plats. Men hon misslyckas gång på
gång och spänningarna mellan dem eskalerar, samtidigt som den

kvävande sommarhettan är nästan outhärdlig och åskan kommer allt
närmare. Explosionen är oundviklig.

I de vackra, ärvda sommarhusen vid Grå Klit andas sommargästerna
in dofterna från Västerhavet och njuter av solen, precis som deras
familjer har gjort i flera generationer. Men vi befinner oss i slutet av
60-talet och luften vibrerar av oro och en okänd frihetskänsla, och
oväntade spänningar uppstår. Erotikens förvandlande kraft är

oemotståndlig och sommarfolkets liv tar helt nya riktningar i form av
sex, romantik och ändrade livsöden.

Sommarfolket är en erotisk serie i sex delar.



Ane-Marie Kjeldberg (f. 1960) är en dansk författare, redaktör och
skrivcoach.
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