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Statsministerens fald Alexandra S\u00f6dergran Hent PDF Statsministeren er havnet i en krise. Han er blevet
ligeglad med, hvad der sker i hans liv. Alt lader til at have mistet sin betydning. Mia er en ung prostitueret.
En aften sidder hun og hendes alfons Dragan på samme restaurant som statsministeren. Engang i fortiden

kendte hun statsministeren, men det var en anden tid, en anden sammenhæng. Aftenen kommer til at udvikle
sig til noget, ingen af dem kunne have forestillet sig, en erotisk rejse, som kommer til at forandre dem. Og
nydelsen begynder allerede på restauranten ... Alexandra Södergran er en anonym svensk novelleforfatter.
Hendes tekster behandler ofte tabuiserede emner på en spændende og nytænkende måde. Frem for alt

interesserer hun sig for erotik og går til genren på en måde, der både overrasker og underholder læseren. Hun
har udgivet godt og vel et dusin erotiske titler.
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