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Besat af Owen Gray Sarah Skov Hent PDF "Jeg mærker, hvordan huden på mine bryster strækkes, som var de
ved at sprænges. Jeg står ganske almindeligt, lænet ind over disken, men hvad de andre ikke kan se, er

mandens hænder, der klemmer om mine bryster, så huden presses ud mellem hans fingre. Hvis jeg står helt
stille og mærker efter, kan jeg mærke den kildrende fornemmelse af de små, mørke hår fra mandens

håndrygge på min underarm. Jeg holder vejret, gisper, mens jeg løfter hovedet for at betragte manden. Jeg
møder hans blik."

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.

Bag pseudonymet Sarah Skov gemmer der sig en ung dansk forfatterinde. Udover Besat af Owen Gray har
hun udgivet novellerne Mine minder om dig, Spis med mig og Generation Bilsex.

 

"Jeg mærker, hvordan huden på mine bryster strækkes, som var de
ved at sprænges. Jeg står ganske almindeligt, lænet ind over disken,
men hvad de andre ikke kan se, er mandens hænder, der klemmer om
mine bryster, så huden presses ud mellem hans fingre. Hvis jeg står

helt stille og mærker efter, kan jeg mærke den kildrende
fornemmelse af de små, mørke hår fra mandens håndrygge på min
underarm. Jeg holder vejret, gisper, mens jeg løfter hovedet for at

betragte manden. Jeg møder hans blik."

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.

Bag pseudonymet Sarah Skov gemmer der sig en ung dansk
forfatterinde. Udover Besat af Owen Gray har hun udgivet

novellerne Mine minder om dig, Spis med mig og Generation Bilsex.
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