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Smagen af dig Bente Clod Hent PDF SMAGEN AF DIG er en samling vilde og hede historier, der giver
fanden i alle konventionelle forestillinger om sex. Hovedsagen er ekstasen, når sluserne åbnes hos hende, hos

ham. De kan være en eller to eller flere - under alle omstændigheder er der tryk på. Når hans elskede på
uforklarlig vis har fået tre pragtfulde bryster, og han selv er blevet udrustet med mere end et enkelt

kvindehjerte kan begære. Eller når hun besøger en sauna for mænd uden at blive smidt ud - eller simpelthen
åbner frakken og afslører overraskelser uden for café-ruden. Der er hed erotik i Bangkok, de vildeste drømme

bliver til virkelighed på en græsk ø. Der kan også opstå en ægte varmeudvikling hen over frysedisken i
supermarkedet.

BENTE CLOD (f. 1946): Debuterede i 1976 med bogen "Det autoriserede danske samleje og andre
nærkampe". Har desuden skrevet en række romaner, som tematiserer kvinderollen og udviklingen af en

lesbisk identitet - bl.a. "Brud" (1977), "Syv sind" (1980) og "Vent til du hører mig le" (1983).
Bente Clod har også skrevet flere digtsamlinger - bl.a. "Imellem os" (1981) og "Solen i øjnene" (1986). Hun
har modtaget det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond, i 1981 blev hun indstillet til Nordisk Råds
Litteraturpris. I foråret 2003 fik Bente Clod Kulturministeriets Pris for Børne- og Ungdomslitteratur for

romantrilogien "Englekraft", "I vilden sky" og "Himmelfald" (2000-2003).

 

SMAGEN AF DIG er en samling vilde og hede historier, der giver
fanden i alle konventionelle forestillinger om sex. Hovedsagen er
ekstasen, når sluserne åbnes hos hende, hos ham. De kan være en
eller to eller flere - under alle omstændigheder er der tryk på. Når

hans elskede på uforklarlig vis har fået tre pragtfulde bryster, og han
selv er blevet udrustet med mere end et enkelt kvindehjerte kan

begære. Eller når hun besøger en sauna for mænd uden at blive smidt
ud - eller simpelthen åbner frakken og afslører overraskelser uden for
café-ruden. Der er hed erotik i Bangkok, de vildeste drømme bliver

til virkelighed på en græsk ø. Der kan også opstå en ægte
varmeudvikling hen over frysedisken i supermarkedet.

BENTE CLOD (f. 1946): Debuterede i 1976 med bogen "Det
autoriserede danske samleje og andre nærkampe". Har desuden
skrevet en række romaner, som tematiserer kvinderollen og

udviklingen af en lesbisk identitet - bl.a. "Brud" (1977), "Syv sind"
(1980) og "Vent til du hører mig le" (1983).

Bente Clod har også skrevet flere digtsamlinger - bl.a. "Imellem os"
(1981) og "Solen i øjnene" (1986). Hun har modtaget det treårige
arbejdslegat fra Statens Kunstfond, i 1981 blev hun indstillet til
Nordisk Råds Litteraturpris. I foråret 2003 fik Bente Clod
Kulturministeriets Pris for Børne- og Ungdomslitteratur for

romantrilogien "Englekraft", "I vilden sky" og "Himmelfald" (2000-
2003).



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Smagen af dig&s=dkbooks

