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Brunch og multiorgasmer Beatrice Nielsen Hent PDF Rina arbejder i pornobranchen, så hun burde være den
oplagte person at spørge til råds, hvis man vil vide noget om orgasmer. Alligevel har hun ikke noget klart

svar, da hendes kammerat en dag spørger hende, hvad han skal gøre for at give sine sexpartnere
multiorgasmer. Men så får Rina en idé. Hun inviterer tre kvinder, som hun kun har mødt online, til brunch for
at rådføre sig. De har skrevet sammen om sex i lang tid og har alle et meget afslappet forhold til emnet. Det
bliver en fræk og løssluppen formiddag, hvor brunchbuffeten ikke kun består af frugt og croissanter, men
også et fad fyldt med dildoer og andet sexlegetøj. 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.
Bag pseudonymet Beatrice Nielsen gemmer sig en erfaren skribent og redaktør. Udover Brunch og

multiorgasmer har hun blandt andet udgivet den erotiske novelle Nabohjælp.

 

Rina arbejder i pornobranchen, så hun burde være den oplagte person
at spørge til råds, hvis man vil vide noget om orgasmer. Alligevel har
hun ikke noget klart svar, da hendes kammerat en dag spørger hende,
hvad han skal gøre for at give sine sexpartnere multiorgasmer. Men
så får Rina en idé. Hun inviterer tre kvinder, som hun kun har mødt
online, til brunch for at rådføre sig. De har skrevet sammen om sex i
lang tid og har alle et meget afslappet forhold til emnet. Det bliver en
fræk og løssluppen formiddag, hvor brunchbuffeten ikke kun består
af frugt og croissanter, men også et fad fyldt med dildoer og andet
sexlegetøj. 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. Bag pseudonymet Beatrice Nielsen gemmer sig en erfaren
skribent og redaktør. Udover Brunch og multiorgasmer har hun



blandt andet udgivet den erotiske novelle Nabohjælp.
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