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En feministisk man Sarah Skov Hent PDF "På 60-talet var drömde vi stort, övertygade om att allt var möjligt
– till och med att knulla sin professor på hans skrivbord medan resten av kursarna går förbi helt ovetandes i

korridoren utanför."

Det är så många år sedan, och till och med en parisisk frilansjournalist kan inte låta bli att tänka på sin gamla
professor varje gång hon avslutar en artikel. Hon tänker på de oförglömliga timmarna inne på hans kontor,
hur han tog henne på skrivbordet, hur han tog henne mjukt och gjorde henne ännu våtare än hon någonsin

varit.

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmproducenten Erika Lust. Hennes syfte är att skildra
människans natur och mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i en kombination av

starka historier och erotik.

Sarah Skov är en pseudonym för en ung dansk författare. Hon har även skrivit de erotiska novellerna Besatt
av Owen Gray, Ät med mig, Mina minnen av dig och Generation Bilsex.

 

"På 60-talet var drömde vi stort, övertygade om att allt var möjligt –
till och med att knulla sin professor på hans skrivbord medan resten

av kursarna går förbi helt ovetandes i korridoren utanför."

Det är så många år sedan, och till och med en parisisk
frilansjournalist kan inte låta bli att tänka på sin gamla professor
varje gång hon avslutar en artikel. Hon tänker på de oförglömliga

timmarna inne på hans kontor, hur han tog henne på skrivbordet, hur
han tog henne mjukt och gjorde henne ännu våtare än hon någonsin

varit.

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmproducenten
Erika Lust. Hennes syfte är att skildra människans natur och

mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i
en kombination av starka historier och erotik.

Sarah Skov är en pseudonym för en ung dansk författare. Hon har
även skrivit de erotiska novellerna Besatt av Owen Gray, Ät med

mig, Mina minnen av dig och Generation Bilsex.
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