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valentinsdag? Piff opp sengekosen med denne novellesamlingen, som inneholder novellene "Poolboy", "Den
mannlige eskorten", "Nymfen og faunene", "Bortført", "Sommerfolket 1: La meg komme" og "Sommerfolket

2: Smaken av ham."

Det er en lang, varm sommer i et velstående hytteområde, hvor en kvinne passer på huset til en venn. I
nabolaget tilbyr en ung mann hjelp rensing av basseng – og andre tjenester. Kvinnen betrakter ham mens han
renser bassenget i bar overkropp, og før hun vet ordet av det, har hun selv kastet klærne. Stemningen mellom

dem er elektrisk. I novellen "Poolboy" er det duket for en het sommerromanse:

´Synet av ham gjorde meg urolig og ør. På en plutselig innskytelse trakk jeg kjolen over hodet og kastet den
på gulvet. Trusene mine var fuktige av svette og begjær, og jeg dro dem ned, så de lå i en sammenkrøllet

haug ved siden av kjolen. Vindusglasset var kjølig mot de bare brystene mine, og spenningen bygde seg opp i
kjernen min. Alle tankene mine kretset om den unge mannens kropp, hans rutinerte bevegelser og sterke

muskler.`

I novellen "Sommerfolket" møter vi ballettdanserinnen Solbjørg Viig, som snart fyller 40 år og nettopp har
avsluttet karrieren som solodanser. Hun og mannen Ulf reiser til sommerhuset ved Vesterhavet for å feire

begynnelsen på en ny livsfase, der det rolige familielivet skal være i sentrum. Men Ulf er fjern og innesluttet,
og Solbjørg føler seg ulykkelig. Når hun kommer til skade på stranda, møter hun legen Jens Svart, og det blir
klart for henne at kjærlighet kan være noe helt annet og mye mer nytelsesfullt enn det hun har tidligere har

kjent.

I "Den mannlige eskorten" møter vi en kvinne som føler at livet har gått i stå etter at mannen hennes har
forlatt henne for en annen kvinne. Men får hun en helt spesiell bursdagsgave av vennene sine – en som får

henne til å komme igjen og igjen.

Denne erotiske novellesamlingen er skrevet av forskjellige danske erotikkforfattere som har som mål å
opphisse og underholde.

 

Ser du frem til en romantisk valentinsdag? Piff opp sengekosen med
denne novellesamlingen, som inneholder novellene "Poolboy", "Den
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