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Følelsene veller opp i Andrea. Gaute har funnet henne igjen.
Det første møtet mellom dem hadde vært så flyktig, så farlig for dem begge. Hun hadde ikke kunnet tro at de
skulle møtes igjen, og hadde bestemt seg for å glemme ham. Nå tar Andrea et valg: Selv om livet hennes er
vanskelig både privat og på jobben, bestemmer hun seg for å gi kjærligheten en sjanse.
"Hun kjente pusten hans mot munnen sin, kjente hvordan leppene hans streifet hennes før hun brått snudde
hodet bort fra ham. ”Jeg kan ikke,” sa hun. Hun bet tennene sammen. ”Ikke ennå. Unnskyld.” Et smil lekte i
munnviken hans. ”Du trenger ikke å unnskylde deg, Andrea,” sa Gaute.
Stemmen var varm og mild. ”Nå har jeg funnet deg. Det er nok for meg.”

Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om forelskelse og mer enn 1150 andre
emner. Side med 10467 svar fra våre spesialister innen Forelskelse. Ungdom har lurt på det samme som deg,
få svarene her! IKKE DEPP: Ikke depp over at forelskelsen er gått over. Forholdet kan være like bra for det.
pressmaster - Fotolia Husk også at det er grenser for hvor. NRK Super er det største norske nettstedet for barn!
Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp
Globals.no - et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet De fleste har opplevd det. Du liker noen, men aner
ikke hvordan du skal få han eller henne til å legge merke til deg. Hva gjør du? Få tips og les også. Gratis
klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater
finner du sitater av Karen Blixen og mer enn 3225 andre forfattere. Syk av kjærlighet? Professor Lars Mehlum
intervjuet av Gudrun Vinsrygg. Alle vet at kjærlighetssorg kan være grusomt, men i de fleste tilfeller dreier
det seg om. Hva skjedde? Det er ikke behagelig å bli holdt utenfor, og i hvert fall ikke når man begynner på ny
skole og fort blir anklaget for noe man ikke har gjort.

