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Nat Ane-Marie Kjeldberg Hent PDF Marie er på kursus på en gammel herregård. En søvnløs og hed

sommernat møder hun i herregårdens køkken en mand, som hun ikke har truffet på kursuscenteret før. Han
tilbyder at massere hendes ryg, og inden hun får set sig om, er han i gang. Hun vil bryde af og gå op til sig

selv igen, men manden er bestemt, selvsikker og foruroligende kyndig i sin håndtering af Maries krop, og hun
kan ikke løsrive sig. Hun - og læseren – ender med en erotisk oplevelse ud over det sædvanlige. Først på
afrejsedagen finder Marie ud af, hvem manden var – eller gør hun? ”Elegant og velskrevet erotisk novelle.
Ane-Marie Kjeldberg er mere kontant her end i novellesamlingen Aktstykker: 11 erotiske Gradueringer og

giver læseren en inciterende oplevelse af sex, dominans, pulserende lyst og en knivspids skræk.”
(Forlagskonsulent.)
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