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Aske i ilden Joe Oliver Hent PDF Forlaget skriver: Siden E.L. James for få år siden skrev Fifty Shades of
Grey, har det ikke skortet på kvindelige forfattere, der gerne ville skrive Fifty Shades of Grey. Det har Joe

Oliver ladet sig inspirere af, og det er blevet til denne provokerende
roman, hvor den midaldrende Aske efter sin skilsmisse forsøger at genfinde sin seksuelle identitet. Bogen er
netop ikke møntet på de kvindelige læsere, der i forvejen har et hav af udgivelser at vælge imellem. I stedet er
den henvendt til det mandlige publikum, der forstår Askes hungren efter ny og spændende sex på den ene

side og en kvinde at dele livet med på den anden.
Det er ikke erotik, men litterær pornografi, og Oliver lægger ikke fingre imellem, når han i detaljer beskriver

Askes erobringer. Men det er en nøgtern beskrivelse af en levemand, og ikke en forherligende. Det ene
kvindelige bekendtskab afløser det andet, men mellem dem lurer ensomheden og tomheden, og det bliver
tydeligt for læserne, at Askes udsvævende livsstil ikke er omkostningsfri. Så er den det hele værd? Måske.

Den er i hvert fald sjov. Og ophidsende - og ikke som noget andet på markedet.
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