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Kærlighed varer ved Jan Michael Hent PDF "Elskede Penny!
Jeg er siden i søndags tre gange begyndt på et brev til dig. Det bliver kortere og kortere for hver gang.

Jeg skriver til dig, fordi du plejer at tro mere på det skrevne ord, og det lader ikke til, at i kommer særligt
langt med at tale sammen, vel?

Jeg er ked af det i søndags. Jeg tror, at det skete på grund af min skyldfølelse over for dig. Jeg ønsker at
komme tilbage. Jeg ved, at der er gået mange år, og at jeg ikke har ret til at bede dig om det. Det er ikke så

let. Vil du stadig have mig?
Jeg beder ikke om din forståelse, hvordan skulle jeg kunne det? Mere om din tillid.

Jeg elsker dig."

Penelopes mand gik fra hende, men ønsker nu at vende tilbage. "Kærlighed varer ved" beretter om de lange,
ensomme år, men også om Pennys trofasthed og om at få lov til at gribe chance igen og holde fast med begge

hænder. En smuk, bittersød fortælling om at elske ud til kanten af, hvad der er muligt.

Jan Michael arbejdede som redaktør på et forlag i London, indtil hun flyttede til Amsterdam for at arbejde
som litterær agent. Efter hendes første roman for voksne, "Old Love, Best Love" (da. udgave 1990), begyndte
hun at skrive børnebøger. "Hill of Darkness" (1995) udkom på Faber & Faber og blev efterfølgende oversat til
blandt andet hollandsk og italiensk. Den hollandske oversættelse af hendes næste børnebog, "Piggy in the
Middle", udkom i august 1997 og blev nomineret til en Silver Pencil Award. Jan Michaels seneste roman,

"Just Joshua", udkom på The O'Brien Press i 2003.

 

"Elskede Penny!
Jeg er siden i søndags tre gange begyndt på et brev til dig. Det bliver

kortere og kortere for hver gang.
Jeg skriver til dig, fordi du plejer at tro mere på det skrevne ord, og
det lader ikke til, at i kommer særligt langt med at tale sammen, vel?
Jeg er ked af det i søndags. Jeg tror, at det skete på grund af min
skyldfølelse over for dig. Jeg ønsker at komme tilbage. Jeg ved, at
der er gået mange år, og at jeg ikke har ret til at bede dig om det. Det

er ikke så let. Vil du stadig have mig?
Jeg beder ikke om din forståelse, hvordan skulle jeg kunne det? Mere

om din tillid.
Jeg elsker dig."

Penelopes mand gik fra hende, men ønsker nu at vende tilbage.
"Kærlighed varer ved" beretter om de lange, ensomme år, men også
om Pennys trofasthed og om at få lov til at gribe chance igen og
holde fast med begge hænder. En smuk, bittersød fortælling om at

elske ud til kanten af, hvad der er muligt.

Jan Michael arbejdede som redaktør på et forlag i London, indtil hun
flyttede til Amsterdam for at arbejde som litterær agent. Efter hendes
første roman for voksne, "Old Love, Best Love" (da. udgave 1990),
begyndte hun at skrive børnebøger. "Hill of Darkness" (1995) udkom



på Faber & Faber og blev efterfølgende oversat til blandt andet
hollandsk og italiensk. Den hollandske oversættelse af hendes næste
børnebog, "Piggy in the Middle", udkom i august 1997 og blev

nomineret til en Silver Pencil Award. Jan Michaels seneste roman,
"Just Joshua", udkom på The O'Brien Press i 2003.
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