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Voyeur Cecilie Rosdahl Hent PDF "Dette hotel har noget helt specielt, som ingen andre hoteller, jeg kender
til, har, og som kun er forbeholdt de særligt rige. Det kaldes PLAYROOM. Her kan man betale for at være
voyeur til par, der dyrker sex. Hotellets gæster kan også have sex med hinanden her. Det pirrende og helt

unikke er, at der samtidig er et par øjne på den modsatte side af væggen, som kigger ind gennem en luge, der
klapper i, så snart akten er overstået."

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.

Cecilie Rosdahl er en dansk forfatter og kunstner. Hun er uddannet billedkunstner fra Det Fynske
Kunstakademi og manuskriptforfatter fra Syddansk Universitet. Cecilie Rosdahl har modtaget en lang række

legater både for sit arbejde som kunstner og forfatter.

 

"Dette hotel har noget helt specielt, som ingen andre hoteller, jeg
kender til, har, og som kun er forbeholdt de særligt rige. Det kaldes
PLAYROOM. Her kan man betale for at være voyeur til par, der
dyrker sex. Hotellets gæster kan også have sex med hinanden her.
Det pirrende og helt unikke er, at der samtidig er et par øjne på den
modsatte side af væggen, som kigger ind gennem en luge, der

klapper i, så snart akten er overstået."

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.

Cecilie Rosdahl er en dansk forfatter og kunstner. Hun er uddannet
billedkunstner fra Det Fynske Kunstakademi og manuskriptforfatter
fra Syddansk Universitet. Cecilie Rosdahl har modtaget en lang
række legater både for sit arbejde som kunstner og forfatter.
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