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beland. Het interesseert hem niet meer wat er in zijn leven gebeurt. Alles lijkt zijn betekenis verloren te

hebben.

Mia is een jonge prostituee. Op een avond zit ze met haar pooier Dragan in hetzelfde restaurant als de
premier. In een ver verleden heeft ze de premier gekend, maar dat was een andere tijd, een andere context.

De avond ontwikkelt zich tot iets waar geen van hen zich een voorstelling van had kunnen maken, een
erotische reis die hen zal veranderen. En het genot begint al in het restaurant...

Alexandra Södergran is een Zweedse anonieme schrijfster van novelles. Haar teksten behandelen vaak taboes
op een spannende en vernieuwende manier. Ze interesseert zich vooral voor erotiek en ze eigent zich het

genre toe op een manier die de lezer zowel verrast als amuseert.

 

De premier is in een crisis beland. Het interesseert hem niet meer wat
er in zijn leven gebeurt. Alles lijkt zijn betekenis verloren te hebben.

Mia is een jonge prostituee. Op een avond zit ze met haar pooier
Dragan in hetzelfde restaurant als de premier. In een ver verleden

heeft ze de premier gekend, maar dat was een andere tijd, een andere
context.

De avond ontwikkelt zich tot iets waar geen van hen zich een
voorstelling van had kunnen maken, een erotische reis die hen zal

veranderen. En het genot begint al in het restaurant...

Alexandra Södergran is een Zweedse anonieme schrijfster van
novelles. Haar teksten behandelen vaak taboes op een spannende en
vernieuwende manier. Ze interesseert zich vooral voor erotiek en ze
eigent zich het genre toe op een manier die de lezer zowel verrast als

amuseert.
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