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Et strejf af vanvid Marianne Lapp Hent PDF Temperamentsfulde Vibe på 38 slikker sine sår efter et kuldsejlet
forhold. En aften snører hun vandreskoene, for en revanche venter i den anden ende af byen. Men hvem er
han egentlig - Rene - manden bag de berømte bøfsandwich? Fortiden må vige for en sprællevende nutid.

"Ligner en djævel, er en djævel - versus ligner en engel, men er en djævel." Christian med sportstalentet og
den underspillede charme har lært sig at skelne skidt fra kanel i vennen Rudis festfyrværkeri af ord. Sammen
udgør de en dreven duo, og ideen til et computerspil fødes. Der er dog flere hurdler: Vikinger eller fantasy?

Hvad med Christians kæreste Henrik, der banker på fra skabets inderside? En våd aften starter en
kædereaktion, som truer med at jorde spildrømmen og bryde de to unge fyres unikke bånd. "Et strejf af

vanvid" er to lune historier om at have både hus- og hjerterum, om at turde sætte spot på splinten indeni og at
tumle det besværlige begær.

 

Temperamentsfulde Vibe på 38 slikker sine sår efter et kuldsejlet
forhold. En aften snører hun vandreskoene, for en revanche venter i
den anden ende af byen. Men hvem er han egentlig - Rene - manden
bag de berømte bøfsandwich? Fortiden må vige for en sprællevende
nutid. "Ligner en djævel, er en djævel - versus ligner en engel, men
er en djævel." Christian med sportstalentet og den underspillede
charme har lært sig at skelne skidt fra kanel i vennen Rudis

festfyrværkeri af ord. Sammen udgør de en dreven duo, og ideen til
et computerspil fødes. Der er dog flere hurdler: Vikinger eller
fantasy? Hvad med Christians kæreste Henrik, der banker på fra
skabets inderside? En våd aften starter en kædereaktion, som truer
med at jorde spildrømmen og bryde de to unge fyres unikke bånd.
"Et strejf af vanvid" er to lune historier om at have både hus- og

hjerterum, om at turde sætte spot på splinten indeni og at tumle det
besværlige begær.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Et strejf af vanvid&s=dkbooks

