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Kærlighed ved første hik Dennis Jürgensen Hent PDF Et sted i København raser en sygdom. Den kaldes Anja-
epidemien, og Viktor er en af de ramte. Anja er pigen alle drenge snakker om og vil i kontakt med, så Viktor
øjner ikke store muligheder for at komme i kontakt med hende. Det vender imidlertid ved en nytårsfest, som

en af hans venner holder.
Drømmepigen dukker op, og er straks omgivet af fyre der vil danse. Viktor får dog uventet hjælp af sin

forfærdelige hikke. Da den ikke er til at få has på (på trods af mange "glimrende" initiativer), kommer Anja
ham til hjælp. Hun tager ham med udenfor og lover ham et kys for det næste hik, og straks kan han
selvfølgelig ikke hikke mere på trods af store anstrengelser. Kysset får han dog alligevel, og så ruller

forholdet.

Som en meget forsigtig og ret genert fyr har Viktor svært ved at finde ud af, hvordan han skal gribe det hele
an. Bedre bliver hans selvtillid ikke, da Anja har fødselsdag, og Viktor tropper op med en højst usædvanlig

pakke, som hun ikke helt har ønsket sig. Den hedder Hugo.

Som den første udgivelse af Dennis Jürgensen er "Kærlighed ved første hik" en dejlig underholdende historie
om de første skridt i et forhold mellem unge set fra fyrens synspunkt. Den er dog stærkt peppet op med

gakkede episoder og humoristiske indfald og er fortalt med et glimt i øjet. Der er ingen løftede pegefingre
eller dybdegående moraler, men det er ikke nogen svaghed. Det gør den derimod mere levende og medvirker

til, at du får lyst til at tage den i en mundfuld.

 

Et sted i København raser en sygdom. Den kaldes Anja-epidemien,
og Viktor er en af de ramte. Anja er pigen alle drenge snakker om og

vil i kontakt med, så Viktor øjner ikke store muligheder for at
komme i kontakt med hende. Det vender imidlertid ved en nytårsfest,

som en af hans venner holder.
Drømmepigen dukker op, og er straks omgivet af fyre der vil danse.
Viktor får dog uventet hjælp af sin forfærdelige hikke. Da den ikke

er til at få has på (på trods af mange "glimrende" initiativer),
kommer Anja ham til hjælp. Hun tager ham med udenfor og lover
ham et kys for det næste hik, og straks kan han selvfølgelig ikke
hikke mere på trods af store anstrengelser. Kysset får han dog

alligevel, og så ruller forholdet.

Som en meget forsigtig og ret genert fyr har Viktor svært ved at
finde ud af, hvordan han skal gribe det hele an. Bedre bliver hans
selvtillid ikke, da Anja har fødselsdag, og Viktor tropper op med en
højst usædvanlig pakke, som hun ikke helt har ønsket sig. Den

hedder Hugo.

Som den første udgivelse af Dennis Jürgensen er "Kærlighed ved
første hik" en dejlig underholdende historie om de første skridt i et
forhold mellem unge set fra fyrens synspunkt. Den er dog stærkt
peppet op med gakkede episoder og humoristiske indfald og er
fortalt med et glimt i øjet. Der er ingen løftede pegefingre eller



dybdegående moraler, men det er ikke nogen svaghed. Det gør den
derimod mere levende og medvirker til, at du får lyst til at tage den i

en mundfuld.
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