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Födelsedagen Cecilie Rosdahl Hent PDF "Jag sätter upp håret och tar fram ingredienserna till en
födelsedagstårta med ananas, makarons och marsipan. Ananasen kommer att ge honom en god smak när jag
suger av honom, i motsats till sparris. Det får gärna smaka gott när jag sväljer. Jag lägger ananaskrämen och

makaronerna i lager och ställer den färdiga tårtan på kylning, sedan sträcker jag på mig och går in i
badrummet."

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmproducenten Erika Lust. Hennes syfte är att skildra
människans natur och mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i en kombination av

starka historier och erotik.

Cecilie Rosdahl är en dansk författare och konstnär. Hon studerade konst vid Det Fynske Kunstakademi, en
konsthögskola i Danmark, och hon studerade även manusskrivande vid Syddansk Universitet. Cecilie

Rosdahl är uppskattad både för sitt arbete som författare och konstnär i Danmark.

 

"Jag sätter upp håret och tar fram ingredienserna till en
födelsedagstårta med ananas, makarons och marsipan. Ananasen
kommer att ge honom en god smak när jag suger av honom, i
motsats till sparris. Det får gärna smaka gott när jag sväljer. Jag

lägger ananaskrämen och makaronerna i lager och ställer den färdiga
tårtan på kylning, sedan sträcker jag på mig och går in i badrummet."

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmproducenten
Erika Lust. Hennes syfte är att skildra människans natur och

mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i
en kombination av starka historier och erotik.

Cecilie Rosdahl är en dansk författare och konstnär. Hon studerade
konst vid Det Fynske Kunstakademi, en konsthögskola i Danmark,
och hon studerade även manusskrivande vid Syddansk Universitet.
Cecilie Rosdahl är uppskattad både för sitt arbete som författare och

konstnär i Danmark.
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