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En boksamlare erbjöd 1940 Henry Miller hundra dollar i månaden för att denne skulle förse honom med
erotiska noveller som var beställda av en förmögen kund. Henry Miller tröttnade snabbt på denna

sysselsättning och Anaïs Nin, som behövde pengar, tog vid istället. ”Varje morgon efter frukosten sätter jag
mig och skriver mitt pensum erotica”, meddelar hon i Dagbok 3. Hon berättar också där hur beställaren ringer
upp henne och säger ”Ni skriver bra. Men ni kan hoppa över poesin och alla beskrivningar som inte gäller
sex”. Strax före sin död i januari 1977 sammanställde Anaïs Nin ett urval av de erotiska noveller hon skrev
för den anonyme beställaren. Hon menade att de inte var så opersonliga som hon trott och vid omläsningen
fann hon att mycket av poesin fanns kvar. Hon gjorde också iakttagelsen att erotiska situationer sällan
beskrivits av en kvinna och därför kunde Venusdeltat tjäna till att belysa kvinnans syn på erotiken.

erotiska noveller. Book ConditionVERYGOOD. Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon
uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på

redaktionen. Chronicling her unfulfilled marriage affairs with Henry Miller and psychoanalyst Otto Rank she
confesses to her diary Im awaiting a lover.

Nin,Nin Dagbok

Nin Anaïs Anaïs Nin writer of novels short stories and erotica Nin Anaïs American author . Alice Et autres
nouvelles. Erotisk klassiker Venusbarn den andra och sista utgåvan av Anais Nins erotiska noveller börjar där

Venusdeltat slutar. Jasmine Clarke Bang Bang Ariana Grande coverTumaczenie WSHoran1999 Perth
Australia utalentowana 19 latka po matce w poowie chinka obecnie mieszka. Frete GRÁTIS em milhares.

Book BindingNA. Anaïs Nin är berömd för sina dagböcker som spänner över flera årtionden och sin skickliga
hand med erotisk litteratur något som bland annat har publicerats i Venusdeltat. Strax före sin död i januari
1977 sammanställde Anaïs Nin ett urval av de erotiska noveller hon skrev för den anonyme beställaren. En

boksamlare erbjöd 1940 Henry Miller hundra dollar i månaden för att denne skulle förse. Köp boken
Venusdeltat av Anaïs Nin ISBN 9789185569137 hos Adlibris.
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