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Hej Luca Julie Clausen Hent PDF Lucas journal: Tips og tricks til at mødes med Patrick på en sikker og
ufarlig måde: 1. Tal om arbejde. Der er intet mindre ophidsende end at snakke om kontordamer og

toiletrunder 2. Tal om Astrid. Mind hinanden om, at hun eksisterer. Et safe samtaleemne. En fælles interesse
… 3. Hold op med at tænke på det han sagde med, at han havde noget andet, der var stort. Det passer ikke. Så
behøver han jo ikke en motorcykel. Den er garanteret under gennemsnittet. Han kan sagtens joke med det.
Jeg skal alligevel aldrig se det og be-/afkræfte det. HOLD NU OP MED AT TÆNKE PÅ DET! Bogen følger
20-årige Luca, som lige er droppet ud af universitetet og flyttet hjem til sine forældre. Som om det ikke er
slemt nok, forelsker hun sig i sin perfekte søsters perfekte kæreste. Hvilket ikke er særlig perfekt … I den

arbejdsjournal, som Lucas mor forærer hende, så hun kan begynde at planlægge sin fremtid, begynder Luca at
skrive lister. Ikke over mulige jobs, men mere for at få overblik over alt det rod, hun er omgivet af, og den
stormende forelskelse, hun pludselig befinder sig midt i. Mens Lucas søster Astrid passer karrieren og er

meget væk på forretningsrejse, lærer Luca og Astrids kæreste Patrick hinanden bedre at kende, og det bliver
tydeligt for Luca, at hendes følelser for Patrick ikke kommer til at forsvinde af sig selv …

 

Lucas journal: Tips og tricks til at mødes med Patrick på en sikker og
ufarlig måde: 1. Tal om arbejde. Der er intet mindre ophidsende end
at snakke om kontordamer og toiletrunder 2. Tal om Astrid. Mind
hinanden om, at hun eksisterer. Et safe samtaleemne. En fælles

interesse … 3. Hold op med at tænke på det han sagde med, at han
havde noget andet, der var stort. Det passer ikke. Så behøver han jo
ikke en motorcykel. Den er garanteret under gennemsnittet. Han kan
sagtens joke med det. Jeg skal alligevel aldrig se det og be-/afkræfte
det. HOLD NU OP MED AT TÆNKE PÅ DET! Bogen følger 20-
årige Luca, som lige er droppet ud af universitetet og flyttet hjem til
sine forældre. Som om det ikke er slemt nok, forelsker hun sig i sin
perfekte søsters perfekte kæreste. Hvilket ikke er særlig perfekt … I



den arbejdsjournal, som Lucas mor forærer hende, så hun kan
begynde at planlægge sin fremtid, begynder Luca at skrive lister.
Ikke over mulige jobs, men mere for at få overblik over alt det rod,
hun er omgivet af, og den stormende forelskelse, hun pludselig

befinder sig midt i. Mens Lucas søster Astrid passer karrieren og er
meget væk på forretningsrejse, lærer Luca og Astrids kæreste Patrick
hinanden bedre at kende, og det bliver tydeligt for Luca, at hendes
følelser for Patrick ikke kommer til at forsvinde af sig selv …

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Hej Luca&s=dkbooks

