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Mindet om ham Sarah Skov Hent PDF Elenas dag starter med en hed og fantastisk drøm. Men så snart hun
vågner, afløses nydelsen af sorg. Det er tidlig morgen, og regnen pisker mod ruden. Gardinerne er trukket fra,
men årstiden lader ikke meget lys skinne igennem. Elena stirrer på den tomme plads ved siden af sig, og
fortvivlelsen og sorgen vælter ind over hende som en kæmpe bølge. Det er i dag, at hendes elskede skal

bisættes, og det eneste, hun har lyst til, er at blive slået omkuld af en bølgende orgasme, som kan få hende til
at glemme. 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 erotik. Bag pseudonymet Sarah Skov gemmer der sig en ung dansk
forfatterinde. Udover Forført på biblioteket har hun udgivet novellerne Den feministiske mand, Besat af

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