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Fanny Hill - en glædespiges erindringer John Cleland Hent PDF Klassisk erotisk roman om en glædespiges
oplevelser i 1700-tallets London. ""Fanny Hill"" er den bedste erotiske bog i England før "Lady Chatterleys
elsker", og hermed skal forstås, at den foruden det erotiske har litterære og kulturhistoriske værdier, og er på
højde med samtidens bedste litteratur ... En både grinagtig og nyttig bog, som det lønner sig at tage
alvorligt." - Ove Brusendorff "Jeg er lykkelig for den og håber, at den må finde vid udbredelse i Danmark,
hvor den vil virke til gavn og glæde for adel og borger." - Klaus Rifbjerg "Bogen er skrevet af en ypperlig
stilist. Tonen fra det attende århundredes moralske romaner - der ofte kan være ganske frivole - er præcist
gengivet. - Frederik Nielsen ""Fanny Hill" kan kun med mange forbehold opfattes som et historisk dokument
om det frie liv i gamle dage. Men der stråler i hvert fald ud af bogen en glæde ved samlejet, en umiddelbar
appetit på tingene, som vi trods alt frisind og fremskridt endnu ikke er nået hen i nærheden af i dag." - Poul
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