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Delphine Marchand er en ung skuespillerinde med stor succes på teatret, som er kæreste med den noget ældre
teaterdirektør, Karsten. Sammen nyder de stor succes, med en forestilling der kører for udsolgte huse.
Alligevel er Delphines humør trist denne december, over udsigten til at skulle fejre jul alene. Karsten er
begyndt at opføre sig mærkelig fjernt, og familien har planlagt en juleferie til Thailand. Det ser ud som om
Delphine skal sidde alene i lejligheden på Amager og fejre jul. Smagen af succes er ikke så sød, når
kærligheden føles som om den forsvinder mellem hænderne, og der står ivrige kvinder i kulissen, og venter på
at slå kløerne i hendes elskede. Kan hun få forholdet tilbage på sporet igen? Delphine sætter sig for at finde ud
af hvorfor Karsten er så fjern pludselig i denne søde, romantiske julenovelle. Sig ikke at du elsker mig er en
romantisk og sød julenovelle, om den usikkerhed der kan ramme et parforhold. Sneen daler, kærligheden
sættes på prøve i julelysenes gyldne skær i denne historie, som er perfekt til dig som elsker at læse bøger af
Danielle Steel, Nora Roberts eller Nicholas Sparks.
Hej Line, Jeg er også blevet systematisk mobbet da jeg gik i skole og jeg skriver en blog om alle de
konsekvenser ikke bare mobningen, men også en rigtig dårlig. Skriv med en i fængsel; Alle piger elsker
sperm. En stor og lidt genert pige søger elsker. This post is also available in: EnglishHer kan du læse om mig

og mine bøger: Hvem er jeg. Måske er det lige dig jeg mangler . Perfekt til weekenden med god tid til
kødgryderne. Sammen eller hver for sig” er Danmarks første og eneste online workshop, der over 3 moduler
guider og underviser dig i alt det, du skal. Søde digte er her for at blive. – en anderledes bog om kærlighed og
utroskab”. Bogen behandler emnet utroskab set i det lys at halvdelen. dk.
Hej Line, Jeg er også blevet systematisk mobbet da jeg gik i skole og jeg skriver en blog om alle de
konsekvenser ikke bare mobningen, men også en rigtig dårlig. Det er ikke nødvendigt at oprette et login, for
at læse de frække historier. “Utroskab – Kom videre. Hvad kan du gøre for at hele dig selv, og få et godt liv
igen. Frank Jensen er vred: »Københavnerbashing«, »mobning« og »strafaktion fordi københavnerne stemte
rødt« Jane Aamund elsker sit liv uden mænd: Det er helt. Men kun hvis du ønsker at skrive og udgive dine
historier på SexWriter. Men det er ikke noget, der giver dig mulighed for at stoppe med. This post is also
available in: EnglishHer kan du læse om mig og mine bøger: Hvem er jeg.

