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Forhold mellem kvinder Josefin Kjellström Hent PDF Karoline, der er i fyrrene, er lesbisk og single. Hendes
fjorten år yngre veninde, Ditte, er blevet gravid med Vivi, og har derefter forladt hende. Karoline støtter

hende igennem de svære stunder under graviditeten, og da barnet bliver født, tilbyder hun Ditte at flytte ind
hos sig, indtil hun er tryg ved sin nye rolle som mor.

Karoline formår dog stadigvæk at leve singlelivet og roder sig ud i et par komplicerede forhold. Hun indleder
blandt andet et forhold med en jordmoder, som gerne vil udgive sig for at være ligeså heteroseksuel som

Barbie.
Det bliver en omtumlet periode i Karolines liv. Vi følger hende gennem glæde, sorg, frustrationer, svigt,
fordomme, kærlighed, orgasmer, venskaber og i oplevelsen af, at livet ikke altid fører os derhen, hvor vi

regner med.

Uddrag af bogen
”Skal jeg være helt ærlig, bliver jeg en anelse forvirret over hendes store interesse for afspænding.”

”Enhver kan vel interessere sig for afspænding?” spurgte Ditte og gjorde en grimasse.
”Det er ikke så meget interessen, jeg undrer mig over, men måden hun giver udtryk for den på.”

”Hvad er det, du prøver på at sige?”
”Det ved jeg ikke, måske er det bare indbildning. Men hun rører ved mig.”

”Hun er jordemoder, de er vel meget fysiske. Eller mener du, at hun kærtegner dig?”
”Det er det, jeg ikke ved. Hun lægger hånden på mit lår, kysser mig, når vi tager afsked, sådan nogle ting.”

”Hvorfor har du ikke fortalt det?”
”Det er, som du siger, hun er jordemoder, og de er vel meget fysiske i deres samvær med andre mennesker.”

”For helvede, Karoline, kys defineres ikke som fysisk samvær.”
”Det ved jeg ikke noget om, men vi skal i hvert fald mødes på tirsdag.”

Om forfatteren
JOSEFIN KJELLSTRÖM (f. 1966) er uddannet pædagog og massør og arbejder i dag i en børnehave. Hun
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kærtegner dig?”

”Det er det, jeg ikke ved. Hun lægger hånden på mit lår, kysser mig,
når vi tager afsked, sådan nogle ting.”
”Hvorfor har du ikke fortalt det?”

”Det er, som du siger, hun er jordemoder, og de er vel meget fysiske
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