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Ulven kommer Rita Andersen Hent PDF Når hun er sammen vil hun gerne være alene. Hun forstår ikke,
hvorfor det er så svært at være alene sammen og være sammen alene…

"Ulven kommer" er historien om en kvinde, som efter to forliste ægteskaber stadig søger kærlighed og
tryghed i tilværelsen. Hun er ikke god til at leve sammen med en mand, men tror heller ikke hun kan leve
uden. Trods advarsler kaster hun sig hovedkulds ud i endnu et forhold. Hun forelsker sig og tror også denne
gang at han er den eneste ene. Uden omtanke lader hun sig styre af sine følelser og drifter og følger med på

mandens præmisser.

Hun kæmper bravt for at klare hverdagen for sig selv og børnene, men glemmer at lytte til den lille advarende
stemme, som råder hende til at sænke farten og tænke sig om en ekstra gang. Det kunne have forhindret ulven

i at komme.
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