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Der er noget i luften L. Sherman Hent PDF Kan Amors pil ramme dig, når du mindst venter det? Måske har
du lidt på fornemmelsen, at det er det, der er sket eller ved at ske, men din fornuft siger dig noget andet. I
denne novelle møder vores hovedpersoner tilfældigt hinanden på et hotel i New York og overgiver sig til
hinanden, hvilket også er let nok, når løfterne om i morgen udebliver. Men er det så let at skilles, hvis den
kemiske reaktion er sat i gang? “Hvordan var det, at et andet menneske kunne have den effekt på mig, og vi
havde ikke engang kendt hinanden i et døgn? Jeg sukkede og nød at være så afslappet i selskab med ham,
uden forventninger til mere end det her.” Emily “Mit humør var ikke i top. Jeg greb min mobil, åbnede

Facebook app’en og fandt hurtigt Emilys profil igen. Kald mig bare stalker, men jeg kunne ikke lade være. Vi
havde ikke udvekslet telefonnumre og var ikke såkaldte ’venner’. Morgenen derpå havde været forhastet og
ingen af os, havde taget skridtet til at snakke fremtid.” Vaughn “The heart wants what the heart wants.” L.
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Kan Amors pil ramme dig, når du mindst venter det? Måske har du
lidt på fornemmelsen, at det er det, der er sket eller ved at ske, men
din fornuft siger dig noget andet. I denne novelle møder vores
hovedpersoner tilfældigt hinanden på et hotel i New York og

overgiver sig til hinanden, hvilket også er let nok, når løfterne om i
morgen udebliver. Men er det så let at skilles, hvis den kemiske

reaktion er sat i gang? “Hvordan var det, at et andet menneske kunne
have den effekt på mig, og vi havde ikke engang kendt hinanden i et
døgn? Jeg sukkede og nød at være så afslappet i selskab med ham,
uden forventninger til mere end det her.” Emily “Mit humør var ikke
i top. Jeg greb min mobil, åbnede Facebook app’en og fandt hurtigt
Emilys profil igen. Kald mig bare stalker, men jeg kunne ikke lade
være. Vi havde ikke udvekslet telefonnumre og var ikke såkaldte



’venner’. Morgenen derpå havde været forhastet og ingen af os,
havde taget skridtet til at snakke fremtid.” Vaughn “The heart wants

what the heart wants.” L. Sherman
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