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She moves in mysterious ways Morten Brask Hent PDF Camilla er med veninderne i Paris. De skal til U2-
koncert – uden mænd, uden børn, i en slags undtagelsestilstand fra hverdagslivet. Allerede første aften

inviteres de til Montmartre, til Club Silencio opkaldt efter natklubben i David Lynchs film Mulholland Drive.
Her træder de ind i noget, der minder om metroens smalle tunneller beklædt med guld på væggene. Musikken
dunker tungt og forførende, og deres kroppe vugger til de langsomme rytmer. Drinks serveres én efter én, og
det viser sig, at de her skal introduceres for en helt særlig intens oplevelse. Og alt det er kun begyndelsen på
deres oplevelser i Paris … Morten Brask har udgivet romaner, fagbøger, satire og en rejsebog. Med "She
moves in mysterious ways" udforsker han nu den erotiske novelles muligheder. Novellen er en del af

antologien "360 grader".
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opkaldt efter natklubben i David Lynchs film Mulholland Drive. Her
træder de ind i noget, der minder om metroens smalle tunneller
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forførende, og deres kroppe vugger til de langsomme rytmer. Drinks
serveres én efter én, og det viser sig, at de her skal introduceres for
en helt særlig intens oplevelse. Og alt det er kun begyndelsen på
deres oplevelser i Paris … Morten Brask har udgivet romaner,
fagbøger, satire og en rejsebog. Med "She moves in mysterious
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er en del af antologien "360 grader".
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