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Nabohjælp Beatrice Nielsen Hent PDF Lige siden hun flyttede ind i sin nye lejlighed for to uger siden, har
hedebølgen ligget som en tung dyne over byen. Og situationen blev kun værre, da hun fik det første glimt af
sin lækre underbo. Siden da har hun ikke kunnet holde op med at dagdrømme om ham. En dag finder hun
endelig et påskud til at komme i kontakt med ham. Hun inviterer ham op på sin steghede terrasse for at få

hans hjælp til at samle sine nye havemøbler. Og han hjælper hende gerne, for et eller andet sted ved de begge
godt, at det er noget helt andet, hun vil bruge ham 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 erotisk komedie.

Bag pseudonymet Beatrice Nielsen gemmer sig en erfaren skribent og redaktør. Udover Nabohjælp har hun
blandt andet udgivet den erotiske novelle Brunch og multiorgasmer.
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Bag pseudonymet Beatrice Nielsen gemmer sig en erfaren skribent
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