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Invitationen Lea Lind Hent PDF Da hun flytter ind i sin nye lejlighed, er hun først bare lettet over at have
fundet et så dejligt og billigt sted at bo. Men da hun næste morgen kigger ud af vinduet, ser hun, at hun har
fået ekstra valuta for pengene. I vinduet over for har hun direkte udsigt til et smukt ungt par, der dyrker hed
sex og tydeligvis ikke har noget imod at blive betragtet imens. Det eneste, der mangler nu, er en invitation til

at være med...

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.

Lea Lind er en erotisk forfatter. Udover "Invitationen" har hun udgivet novellerne "Tinder-taxa", "Beskueren"
og "Kød".
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