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Sommerfolket 2: Ulfs fortælling Ane-Marie Kjeldberg Hent PDF Valgmenighedspræsten Ulf Viig er alene i sit
sommerhus og forsøger at skrive en bog, efter at Solbjørg er gået fra ham. Sommerhusområdet er stort set øde
og forladt, men i sommerhuset Havstuen sidder den unge Tove Svart bag nedrullede gardiner og forsøger at
komme til hægterne efter sin skilsmisse fra Jens. Og så ankommer den nye ejer af sommerhuset ved siden af

Ulfs. Det er forfatteren Frederik Mørk, som vil have fred til at skrive på sin nye krimi.

De tre mødes, og Ulf opdager sider af sig selv og længsler, som ryster ham dybt.

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

I de smukke arvede sommerhuse ved Grå Klit indånder beboerne Vesterhavs-duftene 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.

 

Valgmenighedspræsten Ulf Viig er alene i sit sommerhus og forsøger
at skrive en bog, efter at Solbjørg er gået fra ham.

Sommerhusområdet er stort set øde og forladt, men i sommerhuset
Havstuen sidder den unge Tove Svart bag nedrullede gardiner og
forsøger at komme til hægterne efter sin skilsmisse fra Jens. Og så
ankommer den nye ejer af sommerhuset ved siden af Ulfs. Det er
forfatteren Frederik Mørk, som vil have fred til at skrive på sin nye

krimi.

De tre mødes, og Ulf opdager sider af sig selv og længsler, som
ryster ham dybt.

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

I de smukke arvede sommerhuse ved Grå Klit indånder beboerne
Vesterhavs-duftene 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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