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Kærlighed i indkøbskurven Marianne Joensen Hent PDF "Jeg hopper lige i en morgenkåbe," siger hun og
kigger undskyldende på Henrik, der har nærvær nok til at give hende det sædvanlige klap bagi. "Hm ... ham
der kan jeg ikke konkurrere med," hvisker han i hendes øre. "Hvor fanden har du støvet ham op?" "Du ved da
godt, at jeg har fortalt om min date fra Love.dk." "Det' løgn, er det virkelig professoren fra Paris?" "Ja da ... er
der noget galt i det? Han ser da godt ud ..." "Næh nej, ikke noget ... har du så fået noget god sex?" Henrik
glemmer at hviske og griner fjoget ved lyden af sin høje stemme, da han siger god sex. Da Maria opretter
profilen Afrodite på en datingside, går alting pludselig meget stærkt. Snart forelsker hun sig hovedkulds i
Guldkalven, alias Tue Salmonsen, professor på Sorbonne, som er til rummelige kvinder. Tue tager på en 14
dages ferie til Danmark for at bo hos Maria og hendes 16-årige tvillingedøtre. Pigerne deler slet ikke hendes
begejstring for adonis-professoren med vestsjællandsk dialekt. Det gør hendes gode ven Henrik, kollegaen
Solveig og eksmanden Per heller ikke. De har hver deres grunde til ikke at bakke op om forelskelsen. Det
viser sig, at intet er, som Maria troede ... Om forfatteren: Marianne Joensen er født 1964 og opvokset i

Ganløse. Hun er uddannet merkonom og korrespondent i fransk. Udover studenterjobs og frivilligt arbejde i
Dansk Flygtningehjælp m.m. har hun arbejdet i 15 år som indkøber i Banestyrelsen og DSB. Kærlighed i

indkøbskurven er hendes debutroman.

 

"Jeg hopper lige i en morgenkåbe," siger hun og kigger
undskyldende på Henrik, der har nærvær nok til at give hende det

sædvanlige klap bagi. "Hm ... ham der kan jeg ikke konkurrere med,"
hvisker han i hendes øre. "Hvor fanden har du støvet ham op?" "Du
ved da godt, at jeg har fortalt om min date fra Love.dk." "Det' løgn,
er det virkelig professoren fra Paris?" "Ja da ... er der noget galt i
det? Han ser da godt ud ..." "Næh nej, ikke noget ... har du så fået

noget god sex?" Henrik glemmer at hviske og griner fjoget ved lyden
af sin høje stemme, da han siger god sex. Da Maria opretter profilen
Afrodite på en datingside, går alting pludselig meget stærkt. Snart
forelsker hun sig hovedkulds i Guldkalven, alias Tue Salmonsen,



professor på Sorbonne, som er til rummelige kvinder. Tue tager på
en 14 dages ferie til Danmark for at bo hos Maria og hendes 16-årige
tvillingedøtre. Pigerne deler slet ikke hendes begejstring for adonis-
professoren med vestsjællandsk dialekt. Det gør hendes gode ven

Henrik, kollegaen Solveig og eksmanden Per heller ikke. De har hver
deres grunde til ikke at bakke op om forelskelsen. Det viser sig, at
intet er, som Maria troede ... Om forfatteren: Marianne Joensen er
født 1964 og opvokset i Ganløse. Hun er uddannet merkonom og
korrespondent i fransk. Udover studenterjobs og frivilligt arbejde i
Dansk Flygtningehjælp m.m. har hun arbejdet i 15 år som indkøber i

Banestyrelsen og DSB. Kærlighed i indkøbskurven er hendes
debutroman.
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