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Når Elskov Straffer S. M. Nielsen Hent PDF "Niels fulgte hende ned til trækfærgen og gik så langt som til at
give hende et kram til afsked. Det føltes godt, og Tanja kunne mærke længslen efter uendeligheden, at hun
endelig havde fundet den favn, som hun ikke skulle forlade. Men det var selvfølgelig for godt til at være

sandt, og hun stod igen på trækfærgen… alene... Vemoden over det uforløste potentiale oversteg fuldstændig
lettelsen over, at de var lykkedes med at finde deres elevhader."

Teenageren, Adam, findes død på Øens eftertragtede efterskole, hvor det snart bliver tydeligt, at elskov også
er straf, ydmygelse, manipulation og skjulte længsler.

Når Elskov Straffer er en erotisk kriminalhistorie, hvor den unge og ambitiøse politiassistent, Tanja, endelig
får mulighed for at vise, at unge kvinder kan hamle op med stationens gamle drenge. I hvert fald når det
gælder politiarbejde. For hun indser snart, at hun har en vigtig lektie at lære, når det kommer til at skelne

følelser og politiarbejde.

 

"Niels fulgte hende ned til trækfærgen og gik så langt som til at give
hende et kram til afsked. Det føltes godt, og Tanja kunne mærke

længslen efter uendeligheden, at hun endelig havde fundet den favn,
som hun ikke skulle forlade. Men det var selvfølgelig for godt til at
være sandt, og hun stod igen på trækfærgen… alene... Vemoden over
det uforløste potentiale oversteg fuldstændig lettelsen over, at de var

lykkedes med at finde deres elevhader."

Teenageren, Adam, findes død på Øens eftertragtede efterskole, hvor
det snart bliver tydeligt, at elskov også er straf, ydmygelse,

manipulation og skjulte længsler.

Når Elskov Straffer er en erotisk kriminalhistorie, hvor den unge og
ambitiøse politiassistent, Tanja, endelig får mulighed for at vise, at
unge kvinder kan hamle op med stationens gamle drenge. I hvert fald

når det gælder politiarbejde. For hun indser snart, at hun har en
vigtig lektie at lære, når det kommer til at skelne følelser og

politiarbejde.
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