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Jylland tur/retur Søren B. Kristensen Hent PDF Ungdomsbog. Der er overordentlig langt fra Milanos
modehuse, som den fashionable københavnerpige Christina drømmer om, til livet i Grålund i Vestjylland,
hvor svigerfamilien bor. Christina har imidlertid begået en grusom fejl: hun har lovet sin kæreste Morten, at

holde juleaften på hans forældres gård!
Mødet med jyderne har været udsat i over et år, men nu er Christina tvunget til at se både frygt og fordomme i

øjnene og drage til Jylland, hvor fremmedartede ting som landbrug, fed mad, og ikke mindst hendes
svigerfamilies religiøse værdier lurer. Lige som situationen ikke kan blive værre dukker Mortens ekskæreste,
den smukke og kække Louise, op for at fejre juleaften med familien, noget som Morten tilfældigvis har glemt
at nævne. Da Christina er både fysisk og mentalt på udebane i de jyske omgivelser, sætter hun alle sejl ind for

at vinde familiens tillid og holde Louise i skak.
En række hårrejsende pinlige forviklinger venter Christina forude, og de giver ikke alene giver jyderne grå

hår i hovedet, men truer med at tilintetgøre forholdet med manden hun elsker!

 

Ungdomsbog. Der er overordentlig langt fra Milanos modehuse, som
den fashionable københavnerpige Christina drømmer om, til livet i

Grålund i Vestjylland, hvor svigerfamilien bor. Christina har
imidlertid begået en grusom fejl: hun har lovet sin kæreste Morten, at

holde juleaften på hans forældres gård!
Mødet med jyderne har været udsat i over et år, men nu er Christina

tvunget til at se både frygt og fordomme i øjnene og drage til
Jylland, hvor fremmedartede ting som landbrug, fed mad, og ikke
mindst hendes svigerfamilies religiøse værdier lurer. Lige som
situationen ikke kan blive værre dukker Mortens ekskæreste, den
smukke og kække Louise, op for at fejre juleaften med familien,
noget som Morten tilfældigvis har glemt at nævne. Da Christina er
både fysisk og mentalt på udebane i de jyske omgivelser, sætter hun
alle sejl ind for at vinde familiens tillid og holde Louise i skak.

En række hårrejsende pinlige forviklinger venter Christina forude, og
de giver ikke alene giver jyderne grå hår i hovedet, men truer med at

tilintetgøre forholdet med manden hun elsker!
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