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Lad håbet leve Heidi Munch Hent PDF "Lad håbet leve" handler om Maiken, en kvinde i 30’erne, der efter at
være blevet svigtet af sin kæreste er usikker på kærligheden og lever et stille og tilbagetrukket liv. Da hun får
foræret en skirejse til Frankrig af sin mor og søster, tager hun afsted, fast besluttet på at komme ud af sin skal.

I Frankrig møder hun den smukke skiinstruktør og livredder Britt, som hun forelsker sig hovedkulds og
voldsomt i. Det udvikler sig til en stormende forelskelse, og den erotiske tiltrækning mellem de to er

uomgængelig og altopslugende. Men så indtræffer en forfærdelig ulykke, Britt er døden nær, og Maiken er
tvunget til at se i øjnene, at så stor en kærlighed måske er uopnåelig. Hvor meget tør hun satse på

kærligheden? Tør hun ofre sin kendte og trygge tilværelse for Britt? Er kærligheden værd at leve for? Tør hun
lade håbet leve? "Lad håbet leve" er også historien om Maikens spirende venskab med rejsekammeraterne, de
sjove og pinlige oplevelser som nybegynder på ski og på pubben til afterskiing, mødet med bjergene og den
smukke natur, og Maikens følelser, tanker og drømme om tilværelsens uventede chancer. "Lad håbet leve" er
en fortælling om livet, uventede chancer, venskab, seksualitet, erotik, spænding og modet til at turde satse på

kærligheden på trods af alle odds. Lad håbet leve er en erotisk, lesbisk kærlighedshistorie med stof til
eftertanke.

 

"Lad håbet leve" handler om Maiken, en kvinde i 30’erne, der efter
at være blevet svigtet af sin kæreste er usikker på kærligheden og
lever et stille og tilbagetrukket liv. Da hun får foræret en skirejse til
Frankrig af sin mor og søster, tager hun afsted, fast besluttet på at

komme ud af sin skal. I Frankrig møder hun den smukke
skiinstruktør og livredder Britt, som hun forelsker sig hovedkulds og
voldsomt i. Det udvikler sig til en stormende forelskelse, og den

erotiske tiltrækning mellem de to er uomgængelig og altopslugende.
Men så indtræffer en forfærdelig ulykke, Britt er døden nær, og

Maiken er tvunget til at se i øjnene, at så stor en kærlighed måske er



uopnåelig. Hvor meget tør hun satse på kærligheden? Tør hun ofre
sin kendte og trygge tilværelse for Britt? Er kærligheden værd at leve
for? Tør hun lade håbet leve? "Lad håbet leve" er også historien om
Maikens spirende venskab med rejsekammeraterne, de sjove og
pinlige oplevelser som nybegynder på ski og på pubben til

afterskiing, mødet med bjergene og den smukke natur, og Maikens
følelser, tanker og drømme om tilværelsens uventede chancer. "Lad
håbet leve" er en fortælling om livet, uventede chancer, venskab,

seksualitet, erotik, spænding og modet til at turde satse på
kærligheden på trods af alle odds. Lad håbet leve er en erotisk,

lesbisk kærlighedshistorie med stof til eftertanke.
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