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Mig og miraklerne Sørine Gotfredsen Hent PDF "Nu er jeg begyndt at indse, at jeg aldrig kommer til at leve
med ham på en øde ø, som jeg altid har drømt om. Jeg vil ligge under en kokospalme og se ham galopere

frem og tilbage i vandkanten med den røde sol ude over havet. Vi skal leve samme – bare os to, lige så frie og
lykkelige som Dick Turpin og hans sorte hoppe Bess."

Da Vibeke begynder at studere teologi og flytter på kollegium, må hun sige farvel til sit ét og alt, hesten
Lukas, som har fyldt så meget i hendes liv og hendes håb for fremtiden. Den nye verden skræmmer hende,

men tiltrækker samtidig, særligt da en forelskelse begynder at spire.

Sørine Gotfredsen er en dansk journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør. Hun har arbejdet som
journalist for Aktuelt, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad, og som forfatter har hun både skrevet børne- og

voksenbøger.

 

"Nu er jeg begyndt at indse, at jeg aldrig kommer til at leve med ham
på en øde ø, som jeg altid har drømt om. Jeg vil ligge under en

kokospalme og se ham galopere frem og tilbage i vandkanten med
den røde sol ude over havet. Vi skal leve samme – bare os to, lige så

frie og lykkelige som Dick Turpin og hans sorte hoppe Bess."

Da Vibeke begynder at studere teologi og flytter på kollegium, må
hun sige farvel til sit ét og alt, hesten Lukas, som har fyldt så meget i
hendes liv og hendes håb for fremtiden. Den nye verden skræmmer
hende, men tiltrækker samtidig, særligt da en forelskelse begynder at

spire.

Sørine Gotfredsen er en dansk journalist, forfatter, sognepræst og
samfundsdebattør. Hun har arbejdet som journalist for Aktuelt,

Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad, og som forfatter har hun både
skrevet børne- og voksenbøger.
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