
Skiflirten
Hent bøger PDF

Lea Lind
Skiflirten Lea Lind Hent PDF Før i tiden var Anya den friske type, der altid var klar på sjov og ballade. Men
siden bruddet med Jonas har hun befundet sig i et dunkelt virvar, hvor alting føles uoverstigeligt, og hun

tilbringer derfor det meste af tiden i sengen. Det ønsker Anyas veninde Maria at sætte en stopper for, og hun
overtaler derfor Anya til at tage med på skiferie i Barcelonas bjerge. Her hyrer hun den lækre skiinstruktør
Tyler til at hjælpe dem i gang, og til Anyas store overraskelse inviterer hun ham med hjem til middag om
aftenen. Og hvem ved... Måske er Marias forsøg på at muntre Anya op lige det, der skal til? 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 erotik. Lea Lind er en erotisk forfatter. Udover "Beskueren" har hun udgivet novellerne "Tinder-

taxa", "Invitationen" og "Kød".
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