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En ny ven Andrea Hansen Hent PDF Jeg er ny i Barcelona og kender ingen udover kollegaerne på mit
arbejde. Det er dem, der har fortalt mig om friluftsbadet. I det ene bassin svømmer en mand crawl. Jeg dykker
ned og åbner øjnene. Manden er veltrænet og muskuløs. Hans balder er spændte, når benene sparker i vandet.
Jeg får hovedet over vandet igen og tager fat i kanten af bassinet med den ene hånd. Når manden er på vej
væk fra mig, lader jeg hånden glide ned mellem mine ben. Første bane stryger jeg udenpå stoffet henover g-
punktet. Anden gang manden vender væk, lader jeg hånden glide ind bag stoffet. Min krop føles varm, og

bevægelserne tager til. Mine kinder blusser op, og idet min opmærksomhed er ved at vandre væk, stopper han
pludseligt. Han ser lige på mig fra den modsatte ende af bassinet. Min hånd i skødet står stille. Har han lagt

mærke til, hvad jeg laver?

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.

Andrea Hansen skriver erotiske noveller og er blandt andet medforfatter til novellesamlingen "Udsøgt".

 

Jeg er ny i Barcelona og kender ingen udover kollegaerne på mit
arbejde. Det er dem, der har fortalt mig om friluftsbadet. I det ene
bassin svømmer en mand crawl. Jeg dykker ned og åbner øjnene.
Manden er veltrænet og muskuløs. Hans balder er spændte, når

benene sparker i vandet. Jeg får hovedet over vandet igen og tager
fat i kanten af bassinet med den ene hånd. Når manden er på vej væk
fra mig, lader jeg hånden glide ned mellem mine ben. Første bane
stryger jeg udenpå stoffet henover g-punktet. Anden gang manden
vender væk, lader jeg hånden glide ind bag stoffet. Min krop føles
varm, og bevægelserne tager til. Mine kinder blusser op, og idet min
opmærksomhed er ved at vandre væk, stopper han pludseligt. Han
ser lige på mig fra den modsatte ende af bassinet. Min hånd i skødet

står stille. Har han lagt mærke til, hvad jeg laver?

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.

Andrea Hansen skriver erotiske noveller og er blandt andet
medforfatter til novellesamlingen "Udsøgt".
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