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Dåsemakrellen - - Hent PDF Makrel, dildo med laserlys, tyndskid, moralske chokoladetømmermænd, sex og
alt for små jeans ... Julie har været udsat for det hele og mere til. Hun kan blandt andet fortælle om tun og sex
i samme historie. Om en roterende dildo midt i familiefrokosten. Om meget tynd mave i Sydfrankrig. Og om
mødet med en mand, der kan rumme det hele. Med sin bedste veninde, Jessie, på sidelinjen har Julie udviklet
sig fra en ensom, sky teenager til noget, der minder om en voksen pige med ét mål i livet: At finde én, hun

kan putte sig ind til. Det kommer ikke let til hende, men det kommer.

Dåsemakrellen er en letlæselig strandroman om en ung kvindes klodsede og til tider pinlige søgen efter
kærligheden. Julie kan ikke gøre for det, hun kommer bare hele tiden galt af sted. Men fordi hun er

dagdrømmer og en anelse naiv, bringer selv de underligste situationer hende ikke ud af kurs.

Mary Uhrenholt - Forfatter til flere bøger i serien om den uheldige men romantiske Julie. 'Dåsemakrellen' er
første bog i serien.
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