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Kontrakten Cecilie Rosdahl Hent PDF Kontrakten er en erotisk roman og en mosaik af voldsomme hændelser

og forløb, der måske, måske ikke, har fundet sted, og som smeltes sammen til en mørk og foruroligende
historie. Om fortid og nutid. Om sex og magt. Om en ung kvinde – eller måske er der flere – på jagt efter liv,
ømhed, sex, lyst og frihed. Den unge kvinde overværer en trafikulykke og kommer i den forbindelse i kontakt
med en forlægger. Tilfældigt, men belejligt. Hun er i gang med at skrive en roman og sender sin historie til
ham. Manuskriptets seksuelle scener gør ham ikke bare interesseret i at udgive romanen, men også i hende
som erotisk mulighed. De indleder et forhold. Et farligt kærligheds- og afhængighedsforhold, der fra start er
baseret på lige dele dominans og underkastelse, magt og ydmygelse. Efterhånden viser det sig, at kvindens

historier – med deres ekstreme blanding af vold og sex – ikke blot er fiktion, men i høj grad også
selvbiografi. Selv siger den unge kvindelige fortæller til slut: "Historien er en historie inden i en historie

inden i en krop. Hvad der er fiktion og hvad der er virkelighed er ikke vigtigt." Cecilie Rosdahl er
billedkunstner, forfatter og filminstruktør. Hun har haft adskillige udstillinger og vundet flere priser for sin

kortfilm "Elena". "Kontrakten" er hendes anden roman. "Overraskende, barsk og fin lille roman om
kærlighedens forskellige ansigter og vidtrækkende konsekvenser. ... man ender med en lille vifte af

fortolkninger af, hvad kærlighed er og ikke er – egentlig meget godt gået på 180 sider." - Jyllands-Posten "En
velskrevet bog til læsere af moderne erotisk litteratur." - Bibliotekernes lektørudtalelse "Som flere andre
aktuelle romaner, skrevet af kvindelige forfattere, rummer Kontrakten indgående skildring af ensomhed og

følelsesmæssig længsel. Romanen har interessante spil mellem erotik og litteratur og flere lag i
personligheden – og den er vel at mærke skrevet med nerve." – Berlingske Tidende
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