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BESKRIVNING

Catherine läser filmvetenskap på universitetet och är sambo med sin pojkvän Jack som är kampanjansvarig
för en känd amerikansk politiker. Hon har en väl dold hemlighet. Sexfantasier fulla av åtrå och lust som
både gör henne upphetsad och förbryllad. Jack är inte lika lockad av sin flickväns nya sexuella nyfikenhet,
men Catherine vill upptäcka nya sidor hos sig själv och utforska sin sexualitet. Snart träffar hon den
charmiga och levnadsglada Anna. Anna inviger henne i en ny värld av sex, fetischer, kinks och hemliga
sexfester. Det som börjar som spännande utflykter i en Eyes Wide Shur-inspirerad värld urartar till
hotfulla situationer där maktens män styr... Sasha Grey skriver rappt, fyndigt och späckat med smarta
referenser till filmteori och populärkultur. Hon slår ett slag för kvinnors rätt till sin egen sexualitet, sina
egna fantasier, utan att fördöma några kinks eller fetischer, hur extrema de än tycks vara. Däremot är hon
obeveklig i sitt fördömande av de personer som utnyttjar och tjänar pengar på andras
utsatthet."Juliettesällskapet är erotisk och annorlunda..." CosmopolitanÖversättare: Hanna
Svensson,Omslagsformgivare: Jojo Form
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sasha Grey - albertbonniersforlag.se

Juliette Binoche, Actress: The English Patient. Juliette Binoche was born in Paris, France, to Monique
Yvette Stalens, a director, teacher, and actress, and Jean ...

Sasha Grey - Wikipedia

Cathrine läser filmvetenskap på universitetet och är sambo med Jack. Cathrine vill upptäcka nya sidor hos
sig själv och utforska sin sexualitet.

Juliettesällskapet - Sasha Grey - ebok ... - Adlibris Bokhandel

LIBRIS titelinformation: Juliettesällskapet / Sasha Grey ; översättning: Hanna Svensson.
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JULIETTESÄLLSKAPET
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