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Kærlighed på festival Palle Petersen Hent PDF Fra Sunny Beach til Roskilde Han er vildt forelsket i en pige –
det er happy sex og meget mere.

Nørden afslører sit liv på Nettet. Han bliver for meget for hende …

Desperat tager han på sex-festival på Sunny Beach for at score - og til Roskilde Festival på overlevelsestrip
…

Det er svært for en fyr at finde den store kærlighed - det er heller ikke let at være hans pige. Måske min lugt
tiltrak hende? Måske mit skoldede bryst? Troede først, hun var et febersyn – men hun var sq real. Jo, det var
min elskede exkæreste, Vippe. Bub! Selv om hun havde været forklædt i burka, ville jeg have genkendt
hende. Hun kom gående lige mod mig. Shinet op, supersmart, pletfrit dress – blændende tandpasta-smil.

En ungdomsroman om real life om og for fyre, piger – og chokerede teenage-forældre.

Forfatteren Palle Petersen har også skrevet Kærlighed ved første klik om nørdens første møde med piger.
Dette er en selvstændig fortsættelse.
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