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Små erotiske fortællinger Grethe Jacobsen Hent PDF Der brænder en ild i os alle – nogle slukker den, mens

andre lader den få liv. Nogle kan styre den – andre kan ikke. Det er det centrale tema i Små erotiske
fortællinger, en novellesamling om sex og seksualitet. For sex er mere end blot sex. Det er magt og

underkastelse, iscenesættelse og impulsivitet, kærlighed, selvforståelse, forløsning og mange andre ting. Det
er noget, vi alle må forholde os til, og et fælles træk for novellerne er, at persongalleriets lyster udforskes

ærligt og uden fordømmelse. De bruger deres egen seksualitet på vidt forskellige måder for at afsøge lykken,
og de ved, de næppe finder den ved at underkaste sig samfundets normer. Små erotiske fortællinger er
anderledes læsning. Usmagelig i nogles øjne, befriende i andres. Men konsekvent udfordrende og altid

vedkommende. Uddrag af bogen: – Vi vil begge gerne lære dig bedre at kende. – Hvad? Jeg vender mig og
kigger spørgende på Peter. Han smiler. – Du hørte mig godt. – Er det noget med at bolle med den ene om

dagen og elske med den anden om natten? spørger jeg frækt, og Peter lægger sine hænder på mine skuldre. –
Ja, noget i den retning. – Godmorgen. Christian dukker op på terrassen og giver mig et blidt kys på halsen. –
Tak for i nat, hvisker han i mit øre.Jeg glor på ham og dernæst på Peter. De smiler begge to. Fuck, fuck, fuck!

tænker jeg og løber væk fra terrassen og hen ad stranden. Om forfatteren: Grethe Jacobsen (f.1961) er
uddannet sygeplejerske og har arbejdet skiftevis i hjemmeplejen og psykiatrien. Hun har læst skrivekunst på

SDU. Små erotiske fortællinger er hendes første udgivelse.

 

Der brænder en ild i os alle – nogle slukker den, mens andre lader
den få liv. Nogle kan styre den – andre kan ikke. Det er det centrale
tema i Små erotiske fortællinger, en novellesamling om sex og

seksualitet. For sex er mere end blot sex. Det er magt og
underkastelse, iscenesættelse og impulsivitet, kærlighed,

selvforståelse, forløsning og mange andre ting. Det er noget, vi alle
må forholde os til, og et fælles træk for novellerne er, at

persongalleriets lyster udforskes ærligt og uden fordømmelse. De
bruger deres egen seksualitet på vidt forskellige måder for at afsøge

lykken, og de ved, de næppe finder den ved at underkaste sig
samfundets normer. Små erotiske fortællinger er anderledes læsning.

Usmagelig i nogles øjne, befriende i andres. Men konsekvent
udfordrende og altid vedkommende. Uddrag af bogen: – Vi vil begge
gerne lære dig bedre at kende. – Hvad? Jeg vender mig og kigger



spørgende på Peter. Han smiler. – Du hørte mig godt. – Er det noget
med at bolle med den ene om dagen og elske med den anden om
natten? spørger jeg frækt, og Peter lægger sine hænder på mine

skuldre. – Ja, noget i den retning. – Godmorgen. Christian dukker op
på terrassen og giver mig et blidt kys på halsen. – Tak for i nat,

hvisker han i mit øre.Jeg glor på ham og dernæst på Peter. De smiler
begge to. Fuck, fuck, fuck! tænker jeg og løber væk fra terrassen og

hen ad stranden. Om forfatteren: Grethe Jacobsen (f.1961) er
uddannet sygeplejerske og har arbejdet skiftevis i hjemmeplejen og

psykiatrien. Hun har læst skrivekunst på SDU. Små erotiske
fortællinger er hendes første udgivelse.
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