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Het verjaardagscadeau Linda G Hent PDF "Ik kijk met bonzend hart op mijn mobieltje. Ik begin te blozen.
Een mengeling van verwachting en nervositeit rommelt in mijn buik en ik schrik als er een sms binnenkomt."

Julie‘s hart is gebroken na het bedrog van haar echtgenoot. Om haar op te peppen krijgt ze voor haar dertigste
verjaardag een avond met de man van haar dromen cadeau. Voordat haar angst voor het onbekende haar
overmant besluit ze het avontuur aan te gaan. Na een geweldige avond kan ze hem echter niet vergeten.

De novelle is uitgegeven in samenwerking met de Zweedse filmproducente Erika Lust. Haar doel is het
schetsen van de natuur en verscheidenheid van de mens door middel van verhalen over passie, intimiteit,

liefde en lust in een samenspel van krachtige verhalen en erotiek.

Linda G. is een Deense schrijfster van erotische novelles.
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