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Noveller2 Elisabeth Nord Hent PDF 6 små noveller om livets besværligheder og den store kærlighed. I
"Stormfuld hjemkomst", skal Helle finde sig selv efter at have prøvet det søde modelliv i Paris. I "En buket af
vintergækker" er Nanna ved at køre sur i det med job, husarbejde, mand og to halvstore børn, der tager det
som en selvfølge, at mor klarer det hele. I "hist hvor vejen ..." går enkemanden Morten i sin ensomhed og må
bryde ud af sin skal, da en kvinde beder ham om hjælp. "En rigtig træmand" er historien om Bjørn, der er en
lille splejs med en militærmandsfar, der allerhelst vil se ham lave armbøjninger - mange! Men Bjørn vil

hellere snitte i træ. I "Små blå breve" er savnet stort, da Annas og Marius' søn tager hele familien med til New
Zealand, men allerværst er det, at der har sænket sig en besynderlig stemning hos Anna og Marius. I "Send en
SMS" oplever Natascha på 15 den helt store kærlighedstragedie, da hun skal flytte langt væk fra sin kæreste!
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det søde modelliv i Paris. I "En buket af vintergækker" er Nanna ved
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