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Poolboy - en erotisk novelle Anita Bang Hent PDF "... synet af ham gjorde mig urolig og ør. På en pludselig
indskydelse trak jeg kjolen over hovedet og smed den på gulvet. Mine trusser var fugtige af sved og begær,
og jeg skubbede dem ned, så de lå i en sammenkrøllet bunke ved siden af kjolen. Vinduets glas var køligt
mod mine bare bryster, og spændingen byggede sig op i min kerne. Alle mine tanker kredsede om den unge

mands krop, hans rutinerede bevægelser og stærke muskler."

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.

Anita Bang er en dansk forfatter, der blandt andet har skrevet den erotiske novelle "Poolboy".
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