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BESKRIVNING

Med sina novellsamlingar Lust, Passion och Begär (Xstory 2007, 2008, 2009) har Clara Jonsson fått inte
bara mycket uppmärksamhet utan också många läsare.Nu är hon tillbaka med en efterlängtad fjärde
novellsamling - denna gång med åtrån i centrum.I Åtrå får vi följa med på elva olika erotiska äventyr. Vi
möter personer som alla hör ihop. Trots att de flesta av dem inte känner varandra, flätas deras liv samman
genom sexualiteten, oväntade möten och lustfyllda upplevelser. Gemensamt för dem alla är en bultande,
värkande och tvingande åtrå som leder till oanade konsekvenser.Här ges fantasierna fritt spelrum, och
sådant som är förbjudet blir plötsligt tillåtet. Kärlek, sex och hemliga drömmar - möjligheterna är
obegränsade och den sexuella njutningen och utlevelsen står i centrum. Clara Jonssons noveller är
nyskriven svensk erotik av högsta klass. Låt dig inspireras, förföras och eggas! Clara Jonsson är
pseudonym för en känd svensk författarinna.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Åtrå - Bodil Malmsten - Novell | NOVELLIX

Med sin medryckande musik och sin dramatiska handling om kärlek och åtrå, svartsjuka och död har den
förfört publiken i över 100 år.

åtrå - översättning - Svenska-Engelska Ordbok - Glosbe

Efter succén med LUST är Clara Jonsson nu tillbaka med sin andra ljudbok - denna gång med åtrån i
centrum. I Åtrå får vi följa med på elva olika erotiska ...

Isobel Hadley-Kamptz om Esther Perel och otrohet

Med sin medryckande musik och sin dramatiska handling om kärlek och åtrå, svartsjuka och död har den
förfört publiken i över 100 år.
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ÅTRÅ

https://www.bo-fi.club/?p=%C3%85TR%C3%85&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=%C3%85TR%C3%85&ln=se
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