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tag i hans kuk och han låter ett finger komma in i henne. Och så står de och ser hur njutningen fortplantar sig

i den andres ögon. De ser hur musklerna i ansiktet drar ihop sig och kropparna spänns.

På kontoret sitter den skrivande kvinnan och hamrar på tangentbordet. Hon stönar högt och ohämmat. Glider
fram och tillbaka på stolen medan hon i tankarna är kvar med surfaren på taket."

Detta är en novell som har mer än ett plan. En sugande historia om en kvinna som hänger sig åt bibliotekets
erotik och sträckläser om andras sexuella eskapader. En frigörande text om den egna lusten och det desperata

behovet av stimulans.

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmskaparen Erika Lust. Syftet med hennes projekt är att
skildra människans natur och dess mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i en

kombination av starka historier och erotisk komedi.

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, Generation Bilsex och En feministisk man.

 

"De reser sig upp och ser på varandra. Hon tar tag i hans kuk och han
låter ett finger komma in i henne. Och så står de och ser hur

njutningen fortplantar sig i den andres ögon. De ser hur musklerna i
ansiktet drar ihop sig och kropparna spänns.

På kontoret sitter den skrivande kvinnan och hamrar på
tangentbordet. Hon stönar högt och ohämmat. Glider fram och
tillbaka på stolen medan hon i tankarna är kvar med surfaren på

taket."

Detta är en novell som har mer än ett plan. En sugande historia om
en kvinna som hänger sig åt bibliotekets erotik och sträckläser om

andras sexuella eskapader. En frigörande text om den egna lusten och
det desperata behovet av stimulans.

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmskaparen Erika
Lust. Syftet med hennes projekt är att skildra människans natur och
dess mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och

lust i en kombination av starka historier och erotisk komedi.

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, Generation Bilsex och En feministisk
man.
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