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Det bløde punkt Nell Drachmann Hent PDF Som ganske ung bliver Nell kærester med den jævnaldrende
Peter, der frier til hende. Men hun er for usikker, for bange for sine følelser, til at sige ja. Hun indleder et

forhold til en meget ældre mand. Det bliver hendes trygge base, indtil også han stiller krav til hende – og hun
må videre.

Nell har herefter en række korte forhold til forskellige mænd. Men hun kan ikke give sig hen. Hun kan ikke
finde sit bløde punkt …

Da hun er midt i 30rne møder hun tilfældigt en mand på en tankstation. Hun bliver taget med storm – i krop
og sjæl. Men han er gift. De indleder et forhold, der sender rystelser igennem hende, en følelsesmæssig rejse,
som består af fantastisk sex, op- og nedture, ømhed, hævntørst, længsel, jalousi, ekstase og vrede. Men han

vil ikke forlade sin familie.

Da hun er allerlængst nede, møder hun Peter igen …

Nell Drachmann er et pseudonym for en etableret kvindelig dansk forfatter.

 

Som ganske ung bliver Nell kærester med den jævnaldrende Peter,
der frier til hende. Men hun er for usikker, for bange for sine følelser,
til at sige ja. Hun indleder et forhold til en meget ældre mand. Det
bliver hendes trygge base, indtil også han stiller krav til hende – og

hun må videre.

Nell har herefter en række korte forhold til forskellige mænd. Men
hun kan ikke give sig hen. Hun kan ikke finde sit bløde punkt …

Da hun er midt i 30rne møder hun tilfældigt en mand på en
tankstation. Hun bliver taget med storm – i krop og sjæl. Men han er
gift. De indleder et forhold, der sender rystelser igennem hende, en
følelsesmæssig rejse, som består af fantastisk sex, op- og nedture,
ømhed, hævntørst, længsel, jalousi, ekstase og vrede. Men han vil

ikke forlade sin familie.

Da hun er allerlængst nede, møder hun Peter igen …

Nell Drachmann er et pseudonym for en etableret kvindelig dansk
forfatter.
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