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Lesbiske drømme Sarah Skov Hent PDF I starten var det pirrende og forfriskende at gå ud på toilettet og
knalde med en af advokatkollegerne, mens resten af kontoret helt uvidende arbejdede videre udenfor. Men

efterhånden kan hun mærke, at interessen for ham er ved at forsvinde. Da hun i et forsøg på at bryde
forbindelsen helt spontant booker en rejse til Barcelona med overnatning hos et lesbisk par, vækkes en lyst,
som hun ellers ikke troede eksisterede... 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 Lesbiske drømme har hun udgivet novellerne Besat

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