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Lulli, Andy og kærligheden Thøger Birkeland Hent PDF Da det går op for Lulli, at mor Vita og far Kalle
efter Vitas bustur til Gardasøen er blevet så lune på hinanden, at det ikke bare kan skyldes

sommervarmen, begynder de at fundere over alt det der med kærligheden. Kærlighed mellem forældre,
mellem forældre og børn. Ja, selv forholdet mellem lærere og elever har noget med kærlighed at gøre.
Pensionisten Grillkyllingen har sin sommerkæreste. Andys mor har kapret Heino på busturen. Selv om
Lullu og Lilli er énæggede tvillinger, er det heldigvis ikke den samme fyr, de sværmer for. Begge de
udkårne viser mandsmod – og kærlighed – da de sammen med pigerne hjælper Andy ud af en slem

knibe. Til sidst får Andy også en kæreste – i hver fald en halv times tid!

Som i de fire andre Lulli-bøger skiftes Lullu og Lilli til at fortælle.

 

Da det går op for Lulli, at mor Vita og far Kalle efter Vitas
bustur til Gardasøen er blevet så lune på hinanden, at det ikke
bare kan skyldes sommervarmen, begynder de at fundere over
alt det der med kærligheden. Kærlighed mellem forældre,

mellem forældre og børn. Ja, selv forholdet mellem lærere og
elever har noget med kærlighed at gøre. Pensionisten

Grillkyllingen har sin sommerkæreste. Andys mor har kapret
Heino på busturen. Selv om Lullu og Lilli er énæggede tvillinger,
er det heldigvis ikke den samme fyr, de sværmer for. Begge de
udkårne viser mandsmod – og kærlighed – da de sammen med
pigerne hjælper Andy ud af en slem knibe. Til sidst får Andy

også en kæreste – i hver fald en halv times tid!

Som i de fire andre Lulli-bøger skiftes Lullu og Lilli til at
fortælle.
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