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Spis med mig Sarah Skov Hent PDF Hver aften efter arbejde kommer Anne hjem til en tom lejlighed.
Alligevel er det først her, hun rigtig vågner. Hun tænder for sit yndlingsprogram og ser den sexede unge kok
tone frem. Hun følger hans bevægelser, studerer den måde, han ælter dejen, hvordan han kredser om maden
og forestiller sig, at det er hans fingre, der lige så stille glide ned i hendes trusser. Da hun en dag får lejlighed

til at møde ham i levende live, sætter hun alt ind på at forføre ham.

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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