
Det første møde
Hent bøger PDF

Morten Korch

Det første møde Morten Korch Hent PDF Endeligt var toget borte, og et øjeblik efter var perronen tom. Min
lille frøken stod helt ude, hvor forårssolen skinnede, og jeg gik hen til hende. I næste øjeblik stod jeg overfor
hende og så hende ind i hendes smukke øjne. Det er fem og tredive år siden den forårsdag, men jeg husker det

hele som var det i går.
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