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Frigørelsen Emma Nin Hent PDF Sofia har set Johan i lang tid, men en dag føles det pludselig helt forkert.
Hun har det ikke godt i forholdet, og spørgsmålet er, om det er fordi der er noget i vejen med Johan – eller om
det er fordi han er en fyr. Ved et tilfælde får hun chancen for at være sammen med en kvinde, og det vender
alting helt på hovedet for hende. I den nye erotiske novelleserie Pom Pom Parlour møder vi Sofia, som er
blevet træt af at have almindelig, kedelig sex, og som i stedet begynder at udforske sin seksualitet sammen
med forskellige kvinder. Hun bevæger sig ud i en ny verden, hvor det handler om meget mere og andet end

bare sex, og hvor hun gør sig en masse nye og brugbare erfaringer.

"Frigørelsen" er en selvstændig historie i Pom Pom Parlour-serien.
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