
Fortabt i Dig 2
Hent bøger PDF

L. Sherman

Fortabt i Dig 2 L. Sherman Hent PDF Katrine er lige startet på overbygningen på jura på Aarhus Universitet.
Bacheloren er bag hende, og nu drejer det sig om specialisering på kandidaten. Hun er 23 og meget ambitiøs.
Flankeret af vennerne Line og Thomas møder hun op til semesterets første forelæsning og ind træder den

unge ny gæsteundervisere, Jaspar, fra New York. Hun gør sig bemærket allerede første dag, og han kan ikke
slå hende ud af hovedet. Man kan næsten gætte, hvad der kommer til at ske, men det er ikke et rigtigt eventyr

uden en masse forviklinger og en lang rejse, før de finder hinanden.

Del 2 ud af 4 hvor Katrine og Jaspars forelskelse får vinger, men forviklinger gør det svært for den spirende
kærlighed at komme ud under åben himmel. Lyt til spillelisten på Spotify ”Fortabt i dig” og kom i den rigtige

stemning.

Denne bog er begyndelsen på forfatterens Aarhus-serie. I sommeren 1996 flyttede hun fra Aalborg til Aarhus
for at læse på Handelshøjskolen, som i dag er en del af uni. Tolk og translatør stod der på skemaet med en

forventning om at skulle til EU og tolke. L. Sherman blev cand.ling.merc, men endte i HR i større
amerikanskejede virksomheder og ikke i en tolkeboks i EU. Ved siden af skriverierne arbejder hun stadig med
HR og kommunikation og elsker det. Den sommer L. Sherman flyttede til Aarhus, Trøjborg mere præcist,

skinnede solen, der var ikke langt til skoven, byen og stranden, Den Permanente. Det var kærlighed ved første
blik. Med bykortet i cykelkurven trampede hun i pedalerne op og ned ad Ringgaden. Dette er hendes

kærlighedserklæring til hendes by, Aarhus. Lad historien begynde
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