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kuumaa ja aistillista kirjasarjaa, joka kertoo todellisen naisen eroottisista seikkailuista.

"Kesä Roomassa" -novellissa seuraamme päähenkilöä lomalle etelän aurinkoon. Hän on eronnut miehestään
ja haluaa olla yksin saadakseen etäisyyttä himonsa aiheuttamaan tuhoon. Mutta Rooman lämmin ilma ja

suurkaupungin ihmistungos antavat hänelle muuta ajateltavaa...

Kirjasarjasta:

"Haluan kertoa tarinan elämästäni. Tai ainakin yhdestä elämänosastani. Sellaisesta osasta, joka on minun
salattua elämääni. Seksielämäni. Minut on luotu siihen. Sen minä osaan."

Maailma on täynnä miehiä, joita nainen voi suudella ja purra, ja joiden kanssa voi mennä sänkyyn. Tämä
kirjasarja kertoo aivan tavallisen kööpenhaminalaisen naisen seksielämästä, ja novellin minä-kertoja on
naispuolinen Don Juan, joka ei osaa sanoa "ei". Hän rakastaa miestään ja lapsiaan, mutta he eivät riitä

hänelle. Hänen elämänsä jämähtää paikoilleen ilman uuden seikkailun kutkuttavaa tunnelmaa, eli hän tarttuu
tilaisuuteen, kun mahdollisuus eroottiselle kokemukselle ilmaantuu.

Tarinan päähenkilö, joka rakastaa miehiä ja erotiikkaa, on saanut inspiraatiota todellisesta lihaa ja verta
olevasta henkilöstä. Kirjailija Anna Bridgwater on keskustellut kyseisen naisen kanssa ja tehnyt
muistiinpanoja hänen tarinastaan, joka on todistus salaisesta elämästä, jota nainen elää rinnakkain

arkielämänsä kanssa.

Halu on kirjasarjan Erään naisen intiimejä tunnustuksia ensimmäinen novelli.

"Lämpötila saa uusia ennätyksiä tässä kuumassa ja intensiivisessä naisen eroottisista seikkailuista kertovassa
novellissa."– Pia Bechmann, e-kirja-arvostelija

Anna Bridgwater on kirjallisuustieteen maisteri, freelancetoimittaja ja kirjailija. Kirjasarja Erään naisen
intiimejä tunnustuksia on hänen kaunokirjallinen esikoisteoksensa.
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