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Forført på biblioteket Sarah Skov Hent PDF Hverdagen er tom og triviel, når man ikke længere skal på

arbejde, og børnene er begyndt at blive selvkørende. Alt det, hun har sagt, hun ville gøre, når hun engang fik
tid til sig selv, er ikke rigtig blevet gjort. Så en dag beslutter hun sig for at tage på biblioteket og stifte
bekendtskab med nogle af de mange romaner, hun har lovet sig selv at læse. På biblioteket bladrer hun

igennem den ene klassiker efter den anden, men ingen af dem siger hende noget. Først da hun tilfældigvis får
fat i en erotisk roman, vækkes hendes interesse, og hun mærker sine indre lyster komme til live igen.

Novellen er udgivet i samarbejde med den svenske filmproducer Erika Lust. Hendes formål er at skildre
menneskets natur og mangfoldighed gennem fortællinger om passion, intimitet, kærlighed og lyst i en

kombination af stærke historier og erotisk komedie. Bag pseudonymet Sarah Skov gemmer der sig en ung
dansk forfatterinde. Udover Forført på biblioteket har hun udgivet novellerne Den feministiske mand, Besat

af Owen Gray, Mine minder om dig, Spis med mig og Generation Bilsex.

 

Hverdagen er tom og triviel, når man ikke længere skal på arbejde,
og børnene er begyndt at blive selvkørende. Alt det, hun har sagt,

hun ville gøre, når hun engang fik tid til sig selv, er ikke rigtig blevet
gjort. Så en dag beslutter hun sig for at tage på biblioteket og stifte
bekendtskab med nogle af de mange romaner, hun har lovet sig selv
at læse. På biblioteket bladrer hun igennem den ene klassiker efter
den anden, men ingen af dem siger hende noget. Først da hun

tilfældigvis får fat i en erotisk roman, vækkes hendes interesse, og
hun mærker sine indre lyster komme til live igen. Novellen er
udgivet i samarbejde med den svenske filmproducer Erika Lust.
Hendes formål er at skildre menneskets natur og mangfoldighed
gennem fortællinger om passion, intimitet, kærlighed og lyst i en

kombination af stærke historier og erotisk komedie. Bag
pseudonymet Sarah Skov gemmer der sig en ung dansk forfatterinde.

Udover Forført på biblioteket har hun udgivet novellerne Den



feministiske mand, Besat af Owen Gray, Mine minder om dig, Spis
med mig og Generation Bilsex.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Forført på biblioteket&s=dkbooks

