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Sommerfolket 6: Bodils fortælling Ane-Marie Kjeldberg Hent PDF Direktør Bodil Eriksen slår sig alene ned i
sit og broren Christians sommerhus ved Vesterhavet for at få en tænkepause kort tid før sit bryllup med den

kultiverede Ib. Den øretæveindbydende og flotte tømrer Bue Ravn dukker op for at foretage nogle
reparationer på huset. Han tager sig utrolige friheder, synes Bodil, som harmdirrende forsøger at sætte ham på
plads. Det har hun ikke held med, og spændingerne mellem dem eskalerer, samtidig med at tordenvarmen er

næsten uudholdelig. Eksplosionen er uundgåelig.

Ane-Marie Kjeldberg (f. 1960) er en dansk forfatter, redaktør og skrivecoach.

I de smukke arvede sommerhuse ved Grå Klit indånder beboerne Vesterhavsduftene og nyder solen, som
familierne har gjort det i generationer. Men vi er i slutningen af 1960‘erne, og der er uro og ukendt frihed i
luften, og uventede spændinger opstår. Erotikkens forvandlende kraft er uimodståelig, og sommerfolkets liv

sprænger sig helt nye veje: nye former for sex, nye kærlighedsforhold og ændrede livsbaner.

Sommerfolket er en erotisk serie på i alt seks afsnit.

 

Direktør Bodil Eriksen slår sig alene ned i sit og broren Christians
sommerhus ved Vesterhavet for at få en tænkepause kort tid før sit
bryllup med den kultiverede Ib. Den øretæveindbydende og flotte
tømrer Bue Ravn dukker op for at foretage nogle reparationer på

huset. Han tager sig utrolige friheder, synes Bodil, som harmdirrende
forsøger at sætte ham på plads. Det har hun ikke held med, og

spændingerne mellem dem eskalerer, samtidig med at tordenvarmen
er næsten uudholdelig. Eksplosionen er uundgåelig.

Ane-Marie Kjeldberg (f. 1960) er en dansk forfatter, redaktør og
skrivecoach.

I de smukke arvede sommerhuse ved Grå Klit indånder beboerne
Vesterhavsduftene og nyder solen, som familierne har gjort det i
generationer. Men vi er i slutningen af 1960‘erne, og der er uro og
ukendt frihed i luften, og uventede spændinger opstår. Erotikkens
forvandlende kraft er uimodståelig, og sommerfolkets liv sprænger
sig helt nye veje: nye former for sex, nye kærlighedsforhold og

ændrede livsbaner.

Sommerfolket er en erotisk serie på i alt seks afsnit.
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