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Velvet B. J. Hermansson Hent PDF "En gång förförde hon en hel pluton på närmare tjugo soldater och befäl i
olika grad. Jag vet, det låter osannolikt. Än mindre verkligt att det hela skulle ha skett under en och samma

natt. Men det är vad jag hört, och just denna historia har jag hört från flera håll."

Fyra män i uniformer, något uppknäppta, samtalar intensivt medan elden sprakar. Stämningen är infiltrerad av
erotisk spänning. Utsänd av fienden har en kvinnlig spion avslöjat den ena hemligheten efter den andra. Av
ryktena att döma använder hon förförelsekonst för att få det hon vill ha. Fyra soldater söker med fascination
och lika mycket lust svaren på vem hon är och hur hon gör det. Historierna om kvinnan och hennes sexuella

erövringar är många och detaljerade.

Det enda de med säkerhet vet är hennes namn: Velvet.

B. J. Hermansson skriver på ett språk som är svårt att likna vid någon annans. Författaren låter med
skicklighet sina noveller sväva mellan det rappa och det poetiska. Samtidigt inspirerar texternas

underliggande ton läsaren att tänka kring, och ifrågasätta, våra etablerade föreställningar. Ofta gällande norm
och sexualitet.

 

"En gång förförde hon en hel pluton på närmare tjugo soldater och
befäl i olika grad. Jag vet, det låter osannolikt. Än mindre verkligt att
det hela skulle ha skett under en och samma natt. Men det är vad jag

hört, och just denna historia har jag hört från flera håll."

Fyra män i uniformer, något uppknäppta, samtalar intensivt medan
elden sprakar. Stämningen är infiltrerad av erotisk spänning. Utsänd
av fienden har en kvinnlig spion avslöjat den ena hemligheten efter
den andra. Av ryktena att döma använder hon förförelsekonst för att
få det hon vill ha. Fyra soldater söker med fascination och lika

mycket lust svaren på vem hon är och hur hon gör det. Historierna
om kvinnan och hennes sexuella erövringar är många och

detaljerade.

Det enda de med säkerhet vet är hennes namn: Velvet.

B. J. Hermansson skriver på ett språk som är svårt att likna vid
någon annans. Författaren låter med skicklighet sina noveller sväva
mellan det rappa och det poetiska. Samtidigt inspirerar texternas



underliggande ton läsaren att tänka kring, och ifrågasätta, våra
etablerade föreställningar. Ofta gällande norm och sexualitet.
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