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Prøverummet Lotte Garbers Hent PDF Forlaget skriver: Hvem kan leve uden lyst og forførelse? Hver eneste
dag opstår der masser af situationer, som kunne være blevet til erotik - en flirtende ekspedient i butikken, en

forførende fyr i bussen, sanselige bekendtskaber på rejsen i syden . Hvad nu, hvis vi havde grebet de
øjeblikke? Hvad kunne de have udviklet sig til? 

Prøverummet er 10 historier om den erotik, der opstår i øjeblikke, hvor vi er åbne over for det. Om manden,
der bliver nedlagt af en stærk, sanselig kvinde midt under konfirmationsfesten, om kvinden, der bevæger sig

gennem Marseille som en kælen hunkat i løbetid, på jagt efter et hurtigt knald, om hustruen, der pirres
voldsomt af, at en fremmed kvinde vil have sex med hendes mand.

Det er sensualitet og sex, så det slår gnister, og det kunne være enhver kvindes fantasier. De er skrevet med
frækhed, legesyge, sødme og varme, og set med kvindeøjne, men det skulle undre, hvis ikke mænd også

gerne vil følge med ind i prøverummet.
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