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Feis fristelser Ingeborg Vagt Hent PDF Forlaget skriver: Mona løber på den sensuelle og fascinerende pige
Fei, der omgående griber hende om hjerterødderne. Fei lærer Mona at leve og elske spontant, at være lykkelig
i øjeblikkets nærhed og at miste angsten for at blive ledt ind på fremmed terræn. Mona lader sig forføre og
opdager hidtil ukendte sider af sig selv. Fei arbejder for et tvivlsomt marketingsfirma, hvis obskure
salgsstrategier mere end én gang ender i mord, og som Mona snart bliver viklet ind i, og som sender hende til
Barcelona og Hamburg. Efter en kort, stormende lykke følger erkendelsen af, at venskaber nogle gange
bygges op på tynde ben, at de kan være ensidige og meget hurtigt vendes til skuffelse. Feis fristelser er
fortsættelsen af Gelébarnet med den livslystne og rejseglade alenepige Mona, der egentlig har det bedst
derhjemme i det vestjyske, hvorom man kunne påstå, at intet andet end vejret og generationerne ændrer sig.
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