
Sommerland
Hent bøger PDF

Jens S. Holt

Sommerland Jens S. Holt Hent PDF Forlaget skriver: Hvis man ellers ved, hvad ´haggis´, ´sakkuk´, ´surgrød´
og et godt skvat ´øl med pind´ og lignende ingredienser er for noget, er det måske ikke ligefrem noget, man

normalt forbinder med kærlighed og romantik. Novellerne i Sommerland har da også et lidt mere
overraskende handlingsforløb end sædvanlige, romantiske fortællinger har, og det er på forhånd svært at
gætte, hvordan historien udvikler sig. Alle fortællingerne tager udgangspunkt i oplevelser i sommerlandet.

Historierne handler om samliv og romantik, men også om kærlighed set i et noget bredere perspektiv. Således
er hovedpersonerne i novellerne f.eks. både voksne og børn, og skildringerne kan give anledning til såvel
smil som til at knibe en lille sentimental eller bedrøvet tåre. Selv om der i novellerne på kærlig vis fortælles
om ´Familieforviklinger´, ´Barnekummer´, ´Sommer og sakkuk´, et ´Malerisk møde´, det ´Sidste forår´ og om
´Sanglærkens sang´, så er der også anledning til lige at afsløre en smule om kulinariske ingredienser, der for

mange formentlig er lidt ukendte.             

Uddrag af bogen  
Den forgangne, lune og inspirerende sommer bød på en ovenud yndig og frydefuld sommertid med en
vidunderlig sommerromance i sommerlandet, og det blev en underskøn og uforglemmelig tid for både

Marianne og Christian. De er i sommerens løb kommet til at elske hinanden virkelig højt, og selv om de hver
for sig giver hinanden næsten ubegrænset frihed, og de aldrig lover hinanden noget konkret, forbliver de

alligevel tro mod hinanden resten af livet.           

Om forfatteren  
Jens S. Holt er opvokset i grænselandet et stykke nord for den dansk-tyske grænse. Oprindelig er han

handelsuddannet inden for trælastbranchen, men har herefter i godt 30 år arbejdet i finanssektoren især som
it- og systemansvarlig. Han har tidligere udgivet bøger både for børn og for voksne.
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