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Venusdeltaet Anaïs Nin Hent PDF Forlaget skriver: Lækre og indbydende genudgivelser af Anaïs Nins
klassiske, erotiske fortællinger.

I 1940´erne havde Anaïs Nin brug for penge, og på bestilling skrev hun erotiske noveller til en ukendt samler.
Oprindelig tog hun det som en indbringende spøg, men efterhånden blev hun optaget af et kombinere de
pikante skriverier med sit eget poetiske univers. Inden hun døde i 1977 redigerede hun er udvalg af

novellerne i de to samlinger: Venusdeltaet og De små fugle, som har fået klassikerstatus som et vigtigt bidrag
til den erotiske litteratur.

Pressen skriver:
»Hun kan beskrive lyden af et mandebælte, der spændes op, som den mest erotiske lyd i verden. Hun kan

fortælle, hvordan en mandestemme kan få en kvindekrop til at vibrere som et orgel.«
****** - Lilian Munk Rösing, Politiken  

»Erotisk litteraturs dronning. En legende kæde af noveller, der svæver ubestemt mellem fantasi og
virkelighed, og udfordrer de mange kvindelige hovedpersoner, men muligvis især den kvindelige læser.«

***** - Kathrine Lilleør, Berlingske 

**** - Fyns Amts Avis
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