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Bryllupsplanlæggeren Lea Hvidt Kessler Hent PDF Forlaget skriver: Alle kan planlægge et vellykket
bryllup, hvis man har en tidsplan og en guideline at holde sig til. 

Lad Lea Hvidt Kessler være den veninde, som holder dig i hånden og guider dig igennem hele planlægningen
af dit drømmebryllup. En veninde, som giver dig gode råd ved de svære beslutninger, og minder dig om,

hvad du måske har glemt eller slet ikke tænkt på. Udover en tidsplan og en komplet guide til planlægningen
af dit drømmebryllup fra A-Z, er der i Bryllupsplanlæggeren også plads til egne notater, minder og

selvfølgelig også specielle og mindeværdige ”keepsakes”, såsom taler, menukort, vielsesattesten osv. Bogen
er tænkt som et minde man vil finde frem også efter brylluppet og fortsat skrible og indsætte billeder i. Der er
nemlig sider til alle kommende bryllupsdage, hvor der er plads til nye fortællinger om jeres fælles minder og

ikke mindst billeder til at forevige jeres historie.
Under smudsomslaget er en smuk bog, hvor der står "Vores bryllup" og med indsats til jeres eget

bryllupsbillede.
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