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Hemmelig kærlighed Erik Volmer Jensen Hent PDF Gør dig klar til et stormfuldt kærlighedseventyr! Ulla og

Kaj møder hinanden en sommer som helt unge. De to forelsker sig hovedkulds i hinanden, men deres
kærlighed er umulig på grund af en gammel og tragisk strid mellem deres familier. De bliver derfor nødt til at
holde deres mange møder hemmeligt. Men en dag bliver de opdaget, og de tvinges til at kæmpe for deres
kærlighed. Der er lige så mange forviklinger og forhindringer for Ulla og Kaj som i det klassiske drama
mellem Romeo og Julie. Romanen kom oprindeligt i Familiejournalen og blev genudgivet i serien

"Succesromaner". Bogen indeholder desuden fortællingen "Mellem to mænd" om Britt, der vikles ind i et
kærlighedseventyr, da hun på et hotel møder den elegante mand Arne. Hun er ellers på vej for at besøge sine

forlovede. Hvad nu?

 

Gør dig klar til et stormfuldt kærlighedseventyr! Ulla og Kaj møder
hinanden en sommer som helt unge. De to forelsker sig hovedkulds i
hinanden, men deres kærlighed er umulig på grund af en gammel og
tragisk strid mellem deres familier. De bliver derfor nødt til at holde
deres mange møder hemmeligt. Men en dag bliver de opdaget, og de

tvinges til at kæmpe for deres kærlighed. Der er lige så mange
forviklinger og forhindringer for Ulla og Kaj som i det klassiske
drama mellem Romeo og Julie. Romanen kom oprindeligt i

Familiejournalen og blev genudgivet i serien "Succesromaner".
Bogen indeholder desuden fortællingen "Mellem to mænd" om Britt,
der vikles ind i et kærlighedseventyr, da hun på et hotel møder den

elegante mand Arne. Hun er ellers på vej for at besøge sine
forlovede. Hvad nu?
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