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Sommerfolket 3: Frederiks fortælling Ane-Marie Kjeldberg Hent PDF Forfatteren Frederik Mørk er blevet
forladt af både sin kæreste James og af sin elsker fra sommerhusområdet Grå Klit. Han vil skrive sig igennem
julen og glemme alt om højtiden, men lektor Ingrid Bromley fra et af de andre sommerhuse har andre planer.

Frederik, Ingrid og den unge Tove Svart holder en usædvanlig juleaften sammen, og sensualitet og
tiltrækning folder sig ganske uventet ud akkompagneret af Bob Dylan på grammofonen.

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.

 

Forfatteren Frederik Mørk er blevet forladt af både sin kæreste James
og af sin elsker fra sommerhusområdet Grå Klit. Han vil skrive sig

igennem julen og glemme alt om højtiden, men lektor Ingrid
Bromley fra et af de andre sommerhuse har andre planer.

Frederik, Ingrid og den unge Tove Svart holder en usædvanlig
juleaften sammen, og sensualitet og tiltrækning folder sig ganske

uventet ud akkompagneret af Bob Dylan på grammofonen.

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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